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1. Forord 
 

I det følgende fremlegges en samlet rapport fra arbeidet med KHMs funksjonsanalyse. Rapporten er et 

resultat av en langvarig prosess som i sin sluttform er resultat av en rekke diskusjoner og drøftinger i 

KHMs ledergruppe, men hvor involvering og bidrag fra seksjonene og den enkelte ansatte har vært 

viktige byggesteiner. Det er likevel museumsdirektøren som har vært prosessens reelle og formelle 

ansvarsbærer, og i hvis navn foreliggende rapport avgis.  

 

KHM har siden den store samorganiseringen i 1999 hatt status som en UiO-enhet på fakultetsnivå. I 

perioden fra 1999 til 2011 har to hoveddokumenter vært styrende for institusjonens organisatorisk-

funksjonelle inndeling og for bemanningsutviklingen: «Funksjons- og bemanningsplanen av 1999» og 

«Kompetanse- og rekrutteringsplan 2006-2011». Utløpet av gyldighetsperioden for sistnevnte 

dokument var sammenfallende i tid med tiltredelsen av KHMs nye museumsdirektør høsten 2011. En 

av de viktigste oppgavene den nye direktøren sto overfor var derfor å få på plass et nytt 

styringsgrunnlag for KHMs faglige, bemanningsmessige og organisatoriske utvikling. 

 

Utgangspunktet for arbeidet som skulle startes opp var krevende: et usikkert finansieringsgrunnlag i 

kombinasjon med høye fastlønnsforpliktelser, som siden 2008-2009 hadde resultert i betydelige 

underskudd i basisøkonomien og et personale preget av slitasje etter 12 års resultatløs innsats for et 

nytt samlokalisert museumsbygg i Bjørvika. Samtidig lå det et stort potensiale i personalets faglige 

kompetanse og engasjement.  

 

Gjennom nedbyggingen av de økonomiske underskuddene de siste to år og gjennom bileggelsen av 

striden rundt KHMs museumsstrategi (Bjørvikamodellen erstattes av 3-lokalitetsløsningen 

Bygdøy/Tullinløkka/Økern, jfr. styrevedtak juni 2012) er det lagt et nytt grunnlag for organisasjonens 

videre utvikling - ikke minst for arbeidet med nevnte «kultur»- og organisasjonsutfordringer. Det er i 

stor grad disse som har utgjort kjernen i arbeidet med funksjonsanalysen, og som de mange 

forslagene i rapporten forsøker å gi svar på. Prosessen hadde ikke kunnet bli gjennomført uten 

personalets åpne og positive innstilling til å la institusjonen være i endringsmodus over en såpass lang 

periode som det her dreier seg om, og heller ikke uten de mange kritisk-konstruktive bidragene som 

de ansatte har spilt inn underveis. 

 

Arbeidet med funksjonsanalysen har hentet mye av sitt «filosofiske» grunnlag fra viktige interne 

utredninger foretatt før oppstarten av selve funksjonsanalyseprosessen høsten 2012, herunder særlig 

rapporten fra den såkalte «tankesmie»-gruppen våren 2012. Mye av tenkningen og verdiene som har 

fremkommet gjennom arbeidet med funksjonsanalysen har også preget arbeidet med utvikling av 

«Visjon, misjon og kjerneverdier for KHM». Denne prosessen som har løpt parallelt med 

funksjonsanalyseprosessen og det endelige fremlegget er forutsatt sluttbehandlet av KHMs styre 

sammen med foreliggende funksjonsanalyserapport. Det dreier seg likevel om to separate prosesser 

og to ulike vedtaksfremlegg. 

 

Grovt forenklet vil man kunne dele rapportens forslag i tre hovedkategorier: 1) et nytt 

organisasjonskart, inkl. nye modeller for samspillet mellom ledernivået, seksjonene og teams, råd og 

prosjekter; 2) plassering av oppgaver og funksjoner innenfor kartet og 3) en rekke forslag (og verdier) 

knyttet opp mot det funksjonsanalysens mandat definerer som KHMs nye «prosjektkultur».  Det er 
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det siste av disse som har lagt hovedpremissene for de to øvrige. I tillegg kommer mandatets føring 

om gjennomgang av oppgaveportefølje og arbeidsorganisering med sikte på forbedring av det 

økonomiske risikobildet. Summen av punktene 2 og 3 utgjør det en normalt omtaler som en 

«funksjons- og bemanningsplan», hvorav funksjonsdelen av denne (stillinger plassert på funksjoner og 

seksjoner/avdelinger/grupper) følger som et eget vedlegg til rapporten. I tråd med mandatet har 

arbeidet med funksjonsanalysen vært gjennomført utfra forutsetningen om at oppsigelse fra stillinger 

ikke skal være et virkemiddel i oppfølgingen av funksjonsanalysen. 

 

Rapporten målbærer store ambisjoner for «det nye KHM». Målet er å legge omdreiningspunktet for 

museets forskning, formidling og forvaltning (de tre F’er) i en helt ny kunnskapsforståelse - og en ny 

kunnskapspolitikk. Den har også som mål å virkeliggjøre arbeidsformer som kan bidra til en lettere 

hverdag for alle, og som kan sikre oppfølgingen av museets store arbeidsportefølje på en måte som 

både fremmer effektiviteten og bygger opp under ett godt arbeidsmiljø. Grunnleggende sett kan 

rapportens hovedfilosofi oppsummeres under nøkkelbegrepene «tillit» og «helhetstenkning». 

 

Rapporten i foreliggende form avgis som grunnlag for drøftingene/forhandlingene som skal 

gjennomføres med UiOs tjenestemannsorganisasjoner. Rapporten behandles i KHMs styre 14. juni. 

2013. Endelig vedtak vil foreligge etter forhandlingsmøte med UiOs tjenestemannsorganisasjon den 

25. juni 2013. 

 

 

 

         31. mai 2013 

         Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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2. Sammendrag 

 
Kapittel 1-5 inneholder mandat for funksjonsanalysen, de styrende ideene bak, organisering og 

gjennomføring av arbeidet med funksjonsanalysen. De overordnete målsetningene om prosjektkultur 

og funksjonsanalysens hovedkomponenter spesifiseres. Overordnete premisser som jobbsikkerhet og 

medvirkning nedfelles. 

I Kapittel 6 presenteres først filosofien bak den ny organisasjonsmodellen, en modell basert på tillitt og 

helhetstenkning. Dernest beskrives styringslinjene i nytt KHM og fordeling av ansvar og oppgaver 

mellom museumsdirektør, assisterende direktør, stabsleder, seksjonsledere og stedfortredere. 

Møtestrukturen for den nye organisasjonen presenteres samt den organisatoriske underoppdelingen av 

seksjonene i avdelinger og grupper. Tverrseksjonelle team er et viktig grep i den nye 

museumsmodellen. Her beskrives det nærmere hvordan teamene skal settes sammen og hvordan de 

skal fungere på tvers av organisasjonsmodellen. Et nytt tiltak er prosjektdesk i ADM som skal gi faglig 

administrativ støtte til KHMs ulike prosjekter. 

Kapittel 7 omhandler forskningens vilkår ved Kulturhistorisk museum og de hovedgrep som tas for å 

sikre gode rammer rundt forskningsvirksomheten. Endringer både i organisering, innføring av 

stimulerings- og finansieringstiltak, opprettelse av et «rødt rom» for utvikling av forskningsideer og 

etablering av forskningsråd lanseres.  

Kapittel 8 omhandler arbeidet med utstillinger ved nytt KHM. Det har vært gjennomført en egen 

utredning om «Organisering av KHMs utstillingsproduksjon». Som et resultat av denne skal det 

etableres et utstillingsråd, likestilt med forskningsrådet. Utstillingsrådets oppgaver er blant annet å 

fremme KHMs forskningsbaserte og tverrfaglige forskningsprofil, være rådgivende og støttende i 

utvikling av mulige utstillingsideer og fungere kvalitetssikrende. 

Kapittel 9 tar for seg forvaltningen av museets samlinger innen arkeologi, numismatikk, etnografi, 

klassisk arkeologi, runologi og middelalder. Et viktig mål for KHM er å sikre en helhetlig og god 

forvaltning av de ulike samlingene, slik at forsknings- og formidlingspotensialet kan utnyttes enda 

bedre. 

Kapittel 10 beskriver nytt KHMs fem seksjoner: Administrasjonen (ADM), Arkeologisk seksjon (AS), 

Seksjon for publikum og utstillinger (SPU), Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi 

(SENK) og Samlingsforvaltningsseksjonen (SF). Hver seksjons underoppdeling, faglige sammensetning, 

ansvar og oppgaver, kjernekompetanse og stillingsoverføringer beskrives.  

Kapittel 11 klarlegger rammene for funksjons- og bemanningsdelene av Funksjonsanalysen. Det 

redegjøres for museets økonomiske rammer og bemanningssituasjonen. Oppbemanning vil i første 

omgang skje gjennom to prioriterte stillinger: utstillingsarkitekt og utstillingsrådgiver. Stillingsbehovet 

på lengre sikt må vurderes i henhold til utviklingen i museets økonomi. Prosedyrer for innplassering av 

tilsatte i stillinger etter at funksjonsanalysen er behandlet av museets styre beskrives. 

Kapittel 12 omtaler økonomi- og fullmaktsmodeller. Ny kostnadsstedsstruktur vil bli utarbeidet høsten 

2013. Som et resultat av funksjonsanalysen vil det bli tydeliggjort hvilket ansvar som følger med 

lederstillingene gjennom fullmaktsstrukturen. 
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Kapittel 13 diskuterer de økonomiske og administrative konsekvensene som følger av forslagene i 

funksjonsanalysen, og hvilke risikofaktorer som er definert så langt. Disse vil bli tatt med videre i 

arbeidet med implementeringsplanen høsten 2013. 

Kapittel 14 tar for seg KHMs fysiske rammebetingelser; hvilke muligheter som ligger innenfor de bygg 

museet pr i dag disponerer, hvilke utvidelsesmuligheter som finnes – samt hva fremtiden kan bringe i 

retning av større grad av samlokalisering av de tilsatte og av nært forbundne arbeidsprosesser. 

Kapittel 15 beskriver når og hvordan arbeidet med implementering av resultatene av funksjonsanalysen 

skal foregå. Dersom prosessen følger tidsplanen, og nødvendige tiltak fattes 14. juni 2013, iverksettes 

ny organisasjonsmodell fra 1. januar 2014. Planlegging av implementeringen vil da finne sted høsten 

2013. 

Kapittel 16 legger til grunn av ny organisasjonsmodell, og erfaringer fra modellen i praksis, skal undergå 

full evalueres våren 2017. Nødvendige justeringer vil bli fulgt opp også før den tid. 

 
 

3. Mandat og styringsdokumenter  
 

Mandat 

Med grunnlag i styrets vedtak 12. desember 2011 ble det utover vinteren/våren 2012 arbeidet med 

utforming av et mandat for funksjonsanalysen. Arbeidet ble ledet av museumsdirektøren i nært samspill 

med KHMs ledergruppe. 

Et viktig grunnlagsdokument for arbeidet med mandatet var rapporten fra KHMs såkalte 

«tankesmieutvalg». Rapporten ble fremlagt vinteren 2012 og behandlet av KHMs styre 27. april 2012 

(se vedlegg). 

KHMs ledermøte behandlet mandatforslaget i flere ledermøter og ledersamlinger. Det ble også 

innhentet ekstern hjelp fra konsulentfirmaet Agenda-Kaupang v/Dag Stokland.  

Endelig mandat for funksjonsanalysen ble fastsatt av museumsdirektøren 28. mai 2012.  

Mandatet fikk denne utforming: 

 «KHM skal høsten 2012 gjennomføre en prosess for kartlegging av arbeidsoppgaver, arbeidsdeling, 

kompetanse- og bemanningsbehov i organisasjonen. Prosessen benevnes: ”Funksjonsanalyse for KHM.” 

Overordnet målsetning 1:”Prosjektkultur”. 

Prosessen skal gjennomføres med basis i en overordnet målsetning om ”prosjektkultur” som styrende for 

virksomhetens prioriteringer og arbeidsformer. Prosjektkultur betyr en institusjon: 

 … som fremmer og støtter forsknings- og formidlingsinitiativer på grasrotnivå, og som legger 

særlig tyngde bak tiltak av tverrfaglig og tverrseksjonell karakter.  

 … hvor økonomiske rammebetingelser, kompetanseoppbygging og administrative 

støttefunksjoner bevisst er bygget opp for å fremme lokale initiativer til ”magiske sirkler”, 
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myldregrupper og annet som kan fremme den tverrseksjonelle utvekslingen av ideer og 

etablering av nye prosjekter. 

 … som har som mål å skape kreative og dynamiske miljøer, hvor det eksisterer tillit og 

anerkjennelse mellom museets ulike faggrupper og mellom det akademiske og administrative 

personalet, og hvor alle gis mulighet til å være deltager i utviklingen av nye prosjekter.  

 … hvor enheten mellom forskning, formidling og forvaltning er et overordnet prinsipp, og hvor 

”de tre F’er” gjelder som likeverdige komponenter i den samlede kunnskapsstrategien. 

 

 … som lykkes med å øke sin produksjon av utstillinger, publikasjoner og eksterne 

prosjektsøknader på høyt faglig nivå.  

Overordnet målsetning 2: bedre dokumentasjon av kompetanse- og bemanningsbehov. 

”KHMs kompetanse- og rekrutteringsplan 2006-2011” utløp i 2011. Det er derfor nødvendig å få på plass 

et nytt styringsdokument for KHMs kompetanse- og bemanningspolitikk. En hovedoppgave i arbeidet 

med funksjonsanalysen vil være å undersøke hvilke type kompetanser og hvilket bemanningsbehov en 

organisasjon bygget på ideen om prosjektkultur vil kreve. For å sikre handlingsrom for realisering av 

prosjektkulturen er det også nødvendig å styrke det økonomiske handlingsrommet.  En hovedutfordring i 

KHMs nåværende økonomiske situasjon er det høye lønnsvolum for faste stillinger i kombinasjon med 

variable og risikoutsatte inntektskilder. Et mindre risikoutsatt forhold mellom finansieringsgrunnlaget og 

de faste lønnsforpliktelsene er derfor nødvendig for å styrke institusjonens faglige og strategiske 

handlingsrom. Et delmål i prosessen vil derfor være at mulighetene for reduksjon av lønnsvolumet for 

faste stillinger skal undersøkes og dokumenteres. 

 

Nærmere om oppgavene i prosessen: 

1. Gjennomgang av oppgaveportefølje og arbeidsorganisering og dokumentasjon av kompetanse- 

og bemanningsbehov med bakgrunn i samfunnsoppdraget og strategiske hovedmål, og med 

prinsippet om prosjektkultur som overordnet føring. 

2. Kartlegge mulighetene for inndraging av stillinger og stillingsområder. 

3. Frembringe kunnskap og innspill som kan danne grunnlag for en større strategiprosess i 2013, 

og med sikte på full revisjon av KHMs ”Strategi 2020”. 

 

Styrende dokument: 

Ideen om prosjektkultur er nærmere definert og konkretisert i rapporten fra KHMs ”Tankesmie”, avgitt 

våren 2012 og videre spesifisert og prioritert av KHMs ledergruppe. Tankesmierapporten med 

oppfølgende handlingsplaner vil være prosessens viktigste styrende dokument. 

Overordnede premisser: jobbsikkerhet og medvirkning. 

Museumsdirektøren har formulert følgende overordnede premisser for prosessen: 

A. Sikkerhet for stillinger: Oppsigelse fra stillinger vil ikke være et virkemiddel i oppfølgingen av 

funksjonsanalysen.  Målet om nedbemanning vil måtte følges opp gjennom naturlig avgang, 

pensjoneringer, endring av arbeidsorganisering m.v. 
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B. Forankring og medvirkning: Forankring av prosessens mål og oppgaver blant KHMs ansatte er 

nødvendig for å kunne lykkes. Arbeidet vil ha en desentral innretning. Åpenhet, deltagelse og 

engasjement skal være kjerneverdier. 

Organisering: 

 Arbeidet med funksjonsanalysen organiseres som et prosjekt. 

 Arbeidet skal foregå i KHMs seksjoner. Analysearbeidet skal organiseres seksjonsspesifikt og ha 

den enkelte seksjons utfordringer og behov som hovedgjenstand; seksjonslederne er 

delprosjektledere. 

 Tverrseksjonelle analyser igangsettes ved behov av prosjektets styringsgruppe. 

Nærmere spesifisering av oppgaven: 

Arbeidet med funksjonsanalysen vil ha tre hovedkomponenter: 

 

1. Definere behovene - hva vil man, hva trenger man, hva MÅ være dekket. 

2. Kartlegge hva man har - hvilke oppgaver er ivaretatt, hvilken kompetanse er på plass, hva kan 

bortfalle, nedprioriteres, forenkles eller fordeles på andre medarbeidere. 

3. Definere gapet mellom hva man vil ha og hva man har, og legge en plan for å tette gapet. 

 

I tillegg kommer spørsmål vedr. arbeidsdeling og organisering: 

 

4. Kan eller bør oppgaver utføres av andre seksjoner/grupper enn egen enhet, og kan oppgavene 

fordeles annerledes på de ulike tilsatte enn i dag? 

5. Er seksjons-/gruppeinndelingen i dag den optimale i forhold til de krav som stilles? 

6. Kan mer optimal bruk av personalressursene oppnås gjennom bedre samarbeid, må 

arbeidsmåter endres, må holdninger endres, er det trekk ved ”kulturen” i de ulike seksjoner som 

må endres? 

 

Hver av seksjonene utarbeider sluttrapporter for sin del av funksjonsanalysen. Rapportene skal 

inneholde sluttkapitler med oppsummering av alle hovedforslag. Prosjektets styringsgruppe har ansvar 

for håndteringen av tverrseksjonelle forslag og for sammenstillingen av delrapportene i en samlet 

sluttrapport for hele KHM.  

 

Styring av prosjektet- hovedprinsipper: 

 KHMs ledergruppe er prosjektets styringsgruppe. 

 

 Seksjonslederne pluss stedfortrederne og to personer fra andre UiO-enheter fungerer som 

prosjektets referansegruppe. 

 

 En representant for tjenestemannsorganisasjonene tiltrer ledergruppen når den settes som 

styringsgruppe for prosjektet. 

 

 Museumsdirektøren oppnevner en internt tilsatt som prosjektleder for prosjektet. 
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Medbestemmelse tjenestemannsorganisasjonene: 

Medbestemmelse av tjenestemannsorganisasjonene ivaretas i henhold til hovedavtalens og 
tilpasningsavtalens bestemmelser, og i samsvar med øvrige rammedokumenter for omstillingsarbeid 
ved UiO (Omstillingsavtalen, Personalpolitiske retningslinjer for omstillingsarbeid m.v.). 
 
Nært samarbeid med og god medvirkning fra tjenestemannsorganisasjonene er en viktig forutsetning 
for at prosessen skal kunne lykkes.  
 

Metodikk og prosesshjelp: 

 Prosjektets hovedarbeidsform vil være samlinger i seksjonene, men seksjonene/seksjonsleder 

bestemmer selv hva som vil være den riktige organisering og arbeidsform ved den enkelte 

seksjon.  

 Konsulenthjelp fra UiO sentralt (OPA) stilles til disposisjon for prosessene i seksjonene. 

 Felles maler, skjematikk og prosedyrer stilles til disposisjon for arbeidet i seksjonene. 

 Ekstern konsulent fra konsulentfirma m/UiO-avtale rådgir prosjektets styringsgruppe ved behov. 

Fremdriftsplan: 

 Prosjektet starter opp 1. september 2012 og avsluttes innen 31. mars 2013. 

 Arbeidet internt i seksjonene skal være avsluttet innen 31. desember 2012; fasen fra årsskiftet til 

31. mars benyttes til bearbeiding og analysearbeid, overordnede prioriteringsdiskusjoner og til 

behandling i ledergruppe og styre. Det utarbeides en mer spesifisert fremdriftsplan med frister 

og milepæler. 

Budsjett: 

Det fastsettes et eget budsjett for prosjektet. 

 

4.   Organisering av prosjektet - fremdriftsplan  
 

Prosjektorganisasjon 

Den praktiske styringen av prosjektet har vært ivaretatt av en egen prosjektgruppe, ledet av KHMs 

avdelingsdirektør. KHMs ledergruppe, supplert med en felles representant for 

tjenestemannsorganisasjonene, har fungert som prosjektets styringsgruppe. 
 

Prosjektgruppen: 

Karsten Aase-Nilsen (leder) 

Ingeborg Knutzen Aas 

Idunn Kvalø 
 

Styringsgruppen: 

Rane Willerslev, Karl Kallhovd, Karsten Aase-Nilsen, Susan Matland, Øivind Fuglerud, Mads Ravn, Anne 

Sommer-Larsen, Tone Wang, Ingeborg Knutzen Aas, Renate Salomonsen, Gun Hafsaas (repr. tjeneste-

mannsorg.) 



11 
 

 

Det har vært holdt 3 møter i styringsgruppen og 9 møter i prosjektgruppen. 

 

Prosjektstart og fremdriftsplan 

Prosjektets offisielle start ble foretatt på allmøte for KHMs tilsatte 31. august 2012. Prosjektet har hatt 

to hoveddeler: 

 

- Del 1 - høst 2012: diskusjoner og kartlegging i KHMs seksjoner 

- Del 2 - vår 2013: analysearbeid og utvikling av løsningsmodeller med ansvarsforankring i KHMs 

ledergruppe 

 

Prosjektets ulike faser har vært spesifisert i en egen fremdriftsplan, som har blitt oppdatert i tråd med 

prosjektets utvikling. Det har blitt utlagt løpende informasjon om prosjektet på en egen webside på 

KHMs «for ansatte-sider».  

 

4.1 Funksjonsanalysen i seksjonene 

 

I tråd med prosjektets mandat har en lagt vekt på å gi prosessen en tydelig forankring i KHMs 

seksjoner. I løpet av høsten 2012 ble det holdt en rekke møter og seminarer om spørsmålene og 

problemstillingene i funksjonsanalysen. I første fase av prosessen bisto organisasjonskonsulent Stig 

Ullersmo fra UiOs sentrale personalavdeling med fasilitering av FA-seminarer i seksjonene og med 

rådgivning overfor prosjektgruppen. 

 

En vesentlig del av arbeidet i seksjonene har vært å foreta dokumentasjon av arbeidsprosesser, 

oppgaveportefølje og organisatoriske utfordringer. Som verktøy for dette ble det utformet egne 

standardskjemaer, dels for de ulike seksjonslederne og dels for den enkelte tilsatte i seksjonene. 

Følgende skjemaer har vært benyttet: 

 

 Dokumentasjon av arbeidsoppgaver som kan opphøre. 

 Dokumentasjon av arbeidsoppgaver som kan løses bedre med en annen organisering. 

 Nye/udekkede arbeidsoppgaver. 

 Arbeidsoppgaver som MÅ ivaretas. 

 Individuell utfylt stillingsbeskrivelse; dokumentasjon av kompetanse som ikke utnyttes. 

 Hva er de største hindre for effektiv utførelse av seksjonens oppgaver? 

 Er dagens seksjonsinndeling ved KHM optimal i forhold til oppgavene som skal løses og 

fellesskapskulturen som nå står i fokus? 

 

Arbeidet med skjemaene la grunnlaget for de syv seksjonsledernes sluttrapporter, som ble avgitt 

årsskiftet 2012-13. Disse ble avgitt på selvstendig grunnlag av den enkelte seksjonsleder, men forankret 

i de forslag og innspill som hadde fremkommet gjennom høstens diskusjoner i seksjonene. Rapportene 

fra seksjonslederne dannet grunnlaget for den videre prosessen i regi av ledergruppen vinteren/våren 

2013. 
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4.2 Ledergruppens arbeid med funksjonsanalysen vinteren/våren 2013 

Ledergruppen har i perioden 1. februar til medio april holdt en rekke møter og seminarer hvor 

funksjonsanalysen har vært behandlet, herunder tre 2-dagers seminarer. Det har også vært holdt 

fellesmøter med KHMs forskningsråd og med ulike panel av KHM-tilsatte.  

 

Arbeidet i ledergruppen fra 1. februar 2013 til i dag har likevel som hovedprinsipp vært organisert som 

en intern prosess. Informasjon underveis har vært gitt til tjenestemannsorganisasjonene gjennom 

fellesrepresentanten i styringsgruppen, og til KHMs ansatte gjennom løpende oppdateringer av 

prosessens fremdriftsplan på KHMs «for ansatte-sider». 

 

 

5. Grunnlagsmateriale 
 

En rekke dokumenter, planer og oversikter har lagt til grunn for ledergruppens arbeid vinteren/våren 

2013. De viktigste av disse har vært: 

 

 Rapportene fra de syv seksjonslederne, og skjemamaterialet som dette bygde på. 

 Rapporten fra «tankesmiegruppen», avgitt våren 2012. 

 Mandat for KHMs nye «Forskningsråd» 

 Div. materiale fra gruppe som har arbeidet med ny organisering av KHMs utstillingsproduksjon, 

modell for etablering av KHMs nye «Utstillingsråd» 

 Langtidsbudsjett 2013-2017 

 Tidligere styringsdokumenter i KHMS bemanningsplanlegging, herunder «Funksjons- og 

bemanningsplan» vedtatt 1999 og «Kompetanse- og rekrutteringsplan 2007-2011». 

 

Parallelt med funksjonsanalysen har det våren 2013 løpt en prosess for utvikling av «Visjon, misjon og 

kjerneverdier for KHM» (se foran). Visjonen vil bli behandlet av KHMs styre samtidig med 

sluttbehandlingen av Funksjonsanalysen 14. juni 2013. Foreliggende utkast til visjon, misjon og 

kjerneverdier har også vært et viktig grunnlagsdokument under arbeidet med FA-analysen. 

 

Det nye KHM - hovedpunkter 

Det ligger noen klare hovedlinjer i den tekning som ligger til grunn for forslagene som presenteres i 

denne rapport. Mange av elementene ble formulert allerede i tankesmierapporten, men de har også 

kommet til syne i flere av de andre dokumentene som har fremkommet i løpet av siste års arbeid med 

FA-analysen, herunder utredningen om utstillingsproduksjon, mandatene for forskningsrådet og 

utstillingsrådet. Den røde tråd i dette visjonære byggverket, som også klart bærer 

museumsdirektørens signatur, kan oppsummeres i følgende punkter: 

 

 Samspillet mellom forskning, forvaltning og formidling - de 3 F’er: De tre elementene er 

likestilte i kunnskapsinstitusjonen KHM. Dette skal også avspeiles gjennom fordelingen av 

ressurser. Et styrket samspill mellom de tre F’er og en stadig faglig utforskning og utvikling av 

dette samspillet, er museets viktigste mål som kunnskapsinstitusjon. Det er også fundamentet 

for medarbeidernes museale identitet. Denne tenkningen ligger til grunn for etableringen av de 

to rådene, ”forskningsrådet” og ”utstillingsrådet”. I den nye strukturen har disse til formål 
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nettopp å fremme samspillet mellom de 3 F’er og rådgi museumsledelsen med utgangspunkt i 

dette samspillet. Rådene skal organisere forsknings - og utstillingsinitiativer (bla. i det ”røde 

rom”) som fremmer og utvikler dette samspillet.  

 

 «Prosjektkultur og team»: Museet skal vise evne til faglig samarbeid og smidighet i sin 

organisering av oppgaver og i den administrative støtte til løsning av disse. Dette gjelder både i 

forhold til de daglige oppgaver i forvaltningen, og i forsknings -og utstillingsprosjekter. Det 

innebærer at flere av de løpende museale driftsoppgavene organiseres i tverrseksjonelle team. I 

disse arbeider kollegaer sammen på tvers av seksjonstilhørighet og under midlertidig ledelse. 

Prinsippet om at ”ansvar følger oppgaven” gjelder. Det innebærer at oppgavens karakter 

definerer hvilken museal faglighet som leder det. Teamenes varighet bestemmes av 

oppgavenes størrelse og tidsramme.  Målet er bedre flyt i løsningen av løpende oppgaver. 

 

 Tverrfaglig forskning: Det er et faktum at flere og flere forskningsmidler legges ut til fri 

konkurranse, og stadig flere av disse midlene flyttes fra nasjonalt nivå til EU-nivå. 

Forutsetningen for en fremadrettet, sterk forskning hviler på museets evne til å etablere et 

tverrfaglig og kreativt forskningsmiljø, som arbeider sammen og med eksterne partnere, 

omkring tverrfaglige problemstillinger. Forskningsrådet og det ”røde rom” er sentrale i denne 

utvikling av tverrfaglighet. Dessuten krever det en administrasjon som støtter opp om de 

administrative utfordringene som knytter seg til slike eksterne prosjekter. ”Projektdesken” blir 

ankerpunktet for denne støtte.  

 

 Den museale egenart: I 1999 blev de tre museene Oldsaksamlingen, Etnografisk museum og 

Myntkabinettet slått sammen til dagens KHM. Det faglige samspill og felles museal profilering 

har ikke utviklet seg slik man ønsket. Fremtidens KHM har som mål å fremme en tverrfaglig 

kunnskapsutvikling, å gjøre utstillingene og forvaltningsarbeidet forskningsbasert og 

kunnskapsgenerende og å la samspillet mellom de 3 F’er være grunnlaget for medarbeidernes 

faglige identitet og stolthet.  

 

 Konvergenstenkning i utstillingsarbeidet: Utstillingene skal ikke være en passiv formidling av 

forskningsresultater, men være forskningsmessig verdiskapende. Det betyr at utstillingsrommet 

i seg selv tenkes som et forskningsverksted hvor forskere, og andre tilsatte, fra forskjellige 

disipliner forhandler og utvikler tverrfaglighet gjennom utstillingsmediet i samspill med 

utstillingens produksjonsapparat og den kommende utstillingsrådgiveren. Utstillingsrådet har 

en sentral rolle i å prioritere utstillingsprosjekter og i å fremme de ovenfor nevnte prinsipper, 

bla. gjennom bruk av det ”Røde rom”.   

 

 De tilsatte får innflytelse gjennom de to rådene: Forskningsrådet og utstillingsrådet blir satt 

sammen av forskjellige grupper tilsatte, både vitenskapelige og teknisk-administrativt tilsatte. 

Deltakerne vil sitte i begrensete perioder. Det gjelder også ledere av rådene. Rådene får en 

sentral rolle i fremtidens KHM. De er ”forandringsagenter” for å nå museets mål om å fremme 

integreringen av de 3 F’er, tverrrfaglig forskning og skapelsen av en felles museal identitet. 

Hvert råd disponerer et budsjett, som skal brukes til å støtte valgte forsknings- og 

utstillingsideer i oppstartfasen, såkalte ”stimuleringsmidler”. Dessuten organiserer rådende 

seminarer og velger ut prosjektene som skal få tilgang til det ”røde rom”. Rådene er tiltenkt stor 
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innflytelse på ledelsens beslutninger gjennom å kunne be om å fremlegge saker til vurdering for 

ledelsen og rådgi museumsledelsen i saker som har med forskning- og utstillingsvirksomhet å 

gjøre.  

 

 Alle kan bidra. Kunnskapsproduksjon er ikke kun noe de vitenskapelig tilsatte deltar i. Alle 

museets tilsatte kan delta. Det betyr at kunnskapsgenerende kreative rom som 

utstillingsrommet og det ”røde rom” er noe alle fagligheter kan, og skal, ha adgang til. Her 

gjelder prinsippet om de 3 F’ers likeverdighet i kunnskapsprosessen. KHM har innført en 

incentivmodell. Alle seksjonene kan, gjennom egeninnsats, øke sin andel. Disse midlene kan så 

brukes til frikjøp av tilsatte i kortere eller lengre perioder.  Ideen bak er nettopp at dette også 

skal kunne gi teknisk-administrativt personalet muligheter til å delta i de kreative 

kunnskapsprosesser.  

 

 Tydeligere prioritering av oppgaver, tydeliggjøring av ansvar og plikter. KHMs oppgaver løses 

på tross av underbemanning ved alle seksjoner. Innen kulturminneforvaltningen ble det i 2009 

foretatt en utredning som konkluderte med en økt oppgaveportefølje 2001-2009 tilsvarende 8 

arkeologer, 2 konservatorer og 2 personer innen digital dokumentasjon. Det betyr at dersom vi 

skal lette på dette arbeidstrykket må alle bidra med å løfte museets daglige basisoppgaver. Det 

betyr to ting. A) At alle tilsatte skal ha stillingsbeskrivelser, som klart og entydig beskriver deres 

arbeidsoppgaver. B) At alle professorer og førsteamanuenser skal arbeide utfra timemodellen 

50/50, altså 50 % forskning og 50 % pliktarbeid, som ligger til grunn for deres tilsettelse. For 

tilsatte i Forsker III stillinger (SKO 1108), er forskningstiden satt til 20 %. Hvilke arbeidsoppgaver 

som faller innen forskning og pliktarbeid er klart definert og beskrevet. Forskningstiden skal 

beskyttes med alle midler. Samtidig må forskerne akseptere at det er ledelsens rett å prioritere 

og definere hvordan pliktarbeidsdelen best kan brukes. Kun ved en stram prioritering av 

arbeidsoppgaver, og en kollektiv ansvarsfølelse, kan museet ”holde nesen over vann” mens det 

arbeides politisk med å komme underbemanningen til livs.  Kun med en stram styring av 

pliktoppgavene kan vi håpe på å få avsatt tid til at medarbeidere i perioder kan delta i de 

kreative kunnskapsgenererende prosesser.  

Funksjonsanalysearbeidet i seksjonene avdekket et klart behov for tydelige prioriteringer, 

tydelig ledelse, klar fordeling av ansvar og oppgaver. Dette ble fremmet fra alle seksjonene. 

 

  «Det røde rom». KHMs status er annerledes enn andre fakulteter under UiO. Museet står med 

ett ben i universitet og ett ben i offentligheten. Denne rollen gir museet en unik mulighet til å 

fremme vitenskapsforståelse i det offentlige rom og til å drive en kreativ vitenproduksjon som 

intervenerer den offentlige debatt med faglig informasjon, overraskelser, provokasjon m.m. 

Med andre ord har KHM en plikt til å dyrke vitenskapens kanskje viktigste mål; å flytte mentale 

grenser for hva et menneske er - på tvers av tid og rom. Denne rollen kan bare oppfylles 

gjennom utøvelse av faglig mot kombinert med en lekende og kreativ forsknings- og 

utstillingskultur som bygger tverrfaglighet og tillitt mellom faggrupper. Det røde rom er tenkt 

som stedet, per excellance, der disse verdiene settes ut i livet. Navnet det ”røde rom” er tatt fra 

David Lynch’s film Twin Peaks. Det er rommet mellom forskjellige verdener som agent Cooper 

må reise til for at løse mordgåten på Laura Palmer. I filmen er dette et rom hvor konvensjonell 

rasjonalitet er satt ut av spill: stort blir smått, ungt bliver gammelt og alle snakker baklengs. På 

samme måte er KHMs røde rom tenkt som det sted, der konvensjonell vitenskaps- og 
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utstillingstenkning er satt ut av spill. I det røde rom er alt oppe til debatt og skal undersøkes for 

å komme opp med nye kreative tilnærmingsmåter og løsninger. Det røde rom er KHMs motor 

for utstillingsmessig nytenkning og vitenskapelige kvantesprang. Det er den ”ville tankes” rom. 

 

 

6. Overordnet organisasjonsstruktur og styringslinjer 
 

Den overordnede organisasjonsstruktur for det nye KHM fremgår av nedenstående modell. Det er 

følgende hovedelementer i denne: 

 

 En strategisk sentralledelse bestående av 3 stillinger: museumsdirektøren, assisterende direktør (ny) 

og stabsleder (ny). 

 En administrasjon ledet av assisterende direktør. 

 Fire seksjoner (mot seks i den tidligere struktur), inndelt i nærmere spesifiserte avdelinger og 

grupper. 

 Tverrseksjonelle teams med nærmere spesifiserte arbeidsoppgaver. 

 To tverrfaglige «råd» med rådgivningsoppgaver både i forhold til toppledelse, seksjoner og ansatte: 

forskningsrådet og utstillingsrådet. 

 

I tillegg til den interne styringsstrukturen går det styringslinjer fra UiO/rektor og styret/styreleder til 

museumsdirektøren, jfr. Reglement for KHM og NHM. 
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6.1 En ledelsesstruktur bygget på tillit og helhetstenkning 

Ledelsesstrukturen som fremmes gjennom funksjonsanalysen kan i stor grad oppsummeres under 

nøkkelbegrepene tillit og helhetstenkning: 

 

Ved første øyekast kan KHMs nye linjestruktur se hierarkisk ut, med mange ledelsesnivåer og med risiko 

for at avstanden til de ansatte kan øke. Ideen bak og formålet med modellen er det motsatte: å fremme 

tillit mellom lederne og mellom ledelse og de ansatte. I tillegg er organisasjonen strukturert slik at 

lederne ikke kun kan forholde seg til egne seksjoner, men i alle viktige beslutningsprosesser må ha et 

helhetlig blikk på institusjonen sett under ett.  

Det øverste ledelsestrinn omfatter museumsdirektøren, assisterende direktør og stabsleder. 

Museumsdirektøren distribuerer sin autoritet mellom seg selv og de to andre. Assisterende direktør har 

det overordnede ansvar for kulturminneforvaltningen og for de administrative støttefunksjonene (i 

tillegg kommer den viktige oppgaven som museumsdirektørens faste stedfortreder), stabslederen for 

museumsutbyggingen, utredninger, dokumentasjon og strategisk lederstøtte og museumsdirektøren for 

forskningen, formidlingen, relasjonen til UiO sentralt og nettverksbyggingen utad. Tidligere var dette i 

stor grad samlet i en og samme stilling; museumsdirektøren. KHM er en kombinasjon av et komplekst 

museum og en fakultetsenhet ved Universitetet i Oslo. Dette innebærer et svært stort spenn i 

arbeidsoppgaver. Det overordnede ansvar for museets samlede ledelse vil fortsatt helt entydig ligge hos 

museumsdirektøren, men i den nye modell delegerer museumsdirektøren noe av arbeidsportefølje for 

å gi kvalitet til arbeidsområdene og for å øke kapasiteten i det sentrale ledelsesnivået. Strukturen 

bygger på tillit og nært samarbeid mellom de tre lederne. Tanken er at i utviklingen av museet bør 

museumsdirektøren ha faglig oppbakking og motspill helt fra starten av for å sikre at det museale 

helhetsperspektivet ivaretas. Dette motspillet kommer både fra nevnte to ledere, fra ledergruppa og fra 

ulike fagmedarbeidere i administrasjonen og i andre seksjoner, som hver på sin måte leverer inn sine 

bidrag utfra egne spesifikke fagligheter. 

Behandlingen av de ulike sakene vil svært ofte også innbefatte seksjonsnivået og KHMs to nye råd. Hvis 

sakene er av forsknings- og utstillingsstrategisk karakter vil museumsdirektøren konsultere de to 

rådene: forsknings- og/eller utstillingsrådet. Disse er satt sammen av et bredt utvalg av faglig 

kompetente KHM-medarbeidere. Begge råd har roterende medlemskap og ledelse. Rådene har en 

rådgivende funksjon, og bør som hovedregel konsulteres i alle faglig viktige saker. Ordningen med de to 

råd bygger altså på museumsdirektørens grunnleggende tillit til at hans medarbeideres faglige 

synspunkter er avgjørende for kvaliteten av beslutninger som skal fattes. Rådenes tverrfaglige 

sammensetning vil dessuten sikre at den museale helhetstenkning blir fremmet når beslutningene skal 

fattes. 

Seksjonsledernivået er også et rådgivende organ. Seksjonslederne skal bidra med faglig rådgivning for 

på den måte bidra til et godt grunnlag for den strategiske ledelsen. Seksjonslederne fremlegger 

løsningsforslag for museumsdirektøren når det gjelder forvaltningen av museets daglige drift. Dette 

gjøres på jevnlige møter med museumsdirektøren, på samme måte som løsningsforslagene forberedes 

på jevnlige møter mellom seksjonslederne.  Dette krever tillit både mellom museumsdirektøren og 

seksjonslederne og ikke minst seksjonslederne i mellom.  

Avdelingslederne og gruppekoordinatorer rapporterer til seksjonslederne. Deres oppgave er å 



17 
 

koordinere det daglige, faglige arbeidet. Dette bygger på en grunnleggende tillit mellom 

avdelingsleder/seksjonsleder og gruppekoordinator/seksjonsleder. Avdelingslederne er tillagt formell 

myndighet gjennom tildeling av BDM og personalansvar. Løsning av utfordringer som går utover 

gruppe- og avdelingsnivå løftes opp til seksjonsleder.  

Teamlederen er mer av en ad.hoc.-størrelse. Team er tverrfaglige enheter til løsning av løpende 

museale driftsoppgaver. Team opererer på tvers av seksjonsgrenser. Tilliten mellom seksjonslederne er 

derfor avgjørende for at teamlederne kan lede det tverrseksjonelle arbeidet på en effektiv måte. Hvem 

som leder et team er ikke bestemt på forhånd, men bestemmes av oppgavens art. Dette er prinsippet 

om at ”ansvar følger oppgaven”. Noen ganger vil det være en konservator som leder teamet, andre 

ganger en magasinforvalter eller en vitenskapelig ansatt. Team kan kun fungere hvis det er tillit mellom 

faglighetene på museet, og dersom de i sakens natur evner å gi uttrykk for, og bære oppe, den museale 

helhetstenkningen. Teamene er også helt avgjørende for at museumsdriften kan bli effektivisert.  

Teamene er ansvarlige for å sikre at de saker de er satt til å løse blir løst. Bestemte tidsrammer blir 

fastsatt til løsning av deloppgaver innen de løpende museale driftsoppgavene. Teamleder rapporterer 

på framdrift. Å være medlem i et team forplikter. 

Kort sagt er grunntanken for ledelsesmodellen en distribusjon av ansvar, som bygger på tillit mellom 

forskjellige nivåer og en museal helhetstenkning som ligger til grunn for all prioritering og planlegging.  

Det er ikke enkeltseksjoners interesser som skal styre museets valg, men museets helhetlige behov. 

Dette vil være fundamentet KHMs arbeid og ledelse på alle nivåer. 

Organisasjons- og ledelsesmodellen er ytterligere konkretisert og spesifisert i kap. 6.2-6.8 

nedenfor: 

 

6.2 Strategisk ledelse 

Det har lenge vært erkjent som en utfordring at museets sentralledelse har vært for dårlig 

bemannet til å kunne følge opp det store antallet oppgaver som skal ivaretas både oppover og 

nedover i organisasjonen, og med den kvalitet og effektivitet som er ønskelig. Det har det siste 

året vært prøvd ut en modell med tre personer i KHMs sentralledelse; erfaringene fra dette har 

vært gode. Det foreslås nå at modellen formaliseres og gjøres permanent. 

 

Det er gjort samlede vurderinger av roller, titler og ansvar blant de tre stillingene i sentralledelsen. 

Oppgavene til stillingen som KHMs toppleder, museumsdirektøren, følger av «Reglement for KHM 

og NHM» og stillingens kunngjøringstekst: overordnet strategisk ledelse. For rollen som faglig 

stedfortreder gjøres det fremlegg om at stillingen etableres som en ny fast funksjon som 

assisterende museumsdirektør. Denne overtar også ledelsesansvaret for KHMs administrasjon og 

får i tillegg overordnet ansvar for hele porteføljen av oppgaver knyttet til oppfølging av Lov om 

Kulturminner. Avdelingsdirektøren får funksjonstittelen stabsleder, med hovedansvar for 

museumsutbygging, sikkerhet/beredskap, utredninger, dokumentasjon og prosjektledelse.  
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Det gis følgende nærmere spesifikasjon av oppgaver og ansvar i de tre funksjonene: 

 

Museumsdirektør: 

 Ansvar og oppgaver: 

- Overordnet ansvar for museets samlede strategiske styring, herunder økonomi- og 

ressursstyringen 

- Overordnet ansvar for museets forsknings-, utstillings- og forvaltningspolitikk. 

- Representere museet utad og ivareta overordnet ansvar for utadrettet nettverksbygging og 

kontakt med eksterne samarbeidspartnere  

- Ansvarlig overfor styret og rektor/universitetsdirektør 

- Overordnet personalansvar, utøvelse av arbeidsgiverrollen på institusjonsnivå. 

- Overordnet ansvar for museets arbeidsmiljø 

- Enhetlig ledelse av institusjonen, personalansvar for seksjonsledere, ass.direktør og stabsleder 

   

Assisterende museumsdirektør: 

Ansvar og oppgaver: 

- Museumsdirektørens faste stedfortreder. 

- Faglig, strategisk og operativ ledelse av museets ansvar etter Lov om kulturminner 

m/forskrifter; museets hovedansvarlige overfor Riksantikvaren og andre aktører innen 

kulturminneforvaltningen. 

- Ansvar for at museets overordnede faglige strategier integreres i det løpende arbeid med 

samlingsforvaltningen. 

- Leder av museets administrasjon, lederansvar for administrasjonens to avdelingsledere og 

forskningsrådgiver og utstillingsrådgiver, ledelse av museets økonomi- og personalforvaltning 

  

  

Stabsleder: 

Ansvar og oppgaver: 

- Hovedansvar for KHMs museumsutbygging; koordinering og ledelse av KHMs arbeid i 

prosjektene for nytt VSH/Bygdøy, nye lokaler Økern og museumsutvikling Historisk 

museum/sentrum. 

- Hovedansvar sikkerhet og beredskap, og for museets HMS-tjenester 

- Utredningsarbeid, dokumentasjonsoppgaver og prosjektledelse etter museumsdirektørens 

bestemmelse. 

- Utforming av faste plandokumenter (årsplan, strategisk plan m.v.) 

- Forberedelse av styresaker etter avtale med og bestilling fra museumsdirektøren; fast 

referent for styremøtene. 

- Lederansvar for to tilsatte i den sentrale stabsenheten. 

 

 Assisterende museumsdirektør møter som fast observatør i styremøtene sammen med 

museumsdirektør og stabsleder.  

 

 Museumsdirektør, assisterende museumsdirektør og stabsleder utgjør museets sentrale 

strategiske ledelse. Disse tre ivaretar også den daglige koordineringen av museets drifts- og 
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ledelsesfunksjoner, herunder forberedelse av møtene i museets ledergruppe, fordeling av 

arbeidsoppgaver, oppfølging av eksterne leveranser m.v. For nærmere omtale av museets 

møtestruktur, se kap. 6.3. 

 

Seksjonslederne vil bidra med kompetanse innen museal drift og knyttet til egne spesifikke 

fagområder slik at grunnlaget for å foreta strategiske valg blir så bredt som mulig. 

 

Oppgaver og ansvar for assisterende museumsdirektør og stabsleder spesifiseres ytterligere i egne 

stillingsbeskrivelser. 

 

 

6.3 Operativ ledelse - seksjonene  

KHMs nye organisasjonskart innebærer at museet vil få fire nye fagseksjoner: Arkeologisk seksjon (AS), 

Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK), Seksjon for samlingsforvaltning (SF) og 

Seksjon for publikum og utstillinger (SPU). I tillegg, og som en femte seksjon, kommer Administrasjonen 

(ADM). Seksjonene kan inneholde avdelinger, fagtematiske grupper og prosjekter. En nøyere beskrivelse 

av seksjonenes sammensetning og oppgaver gis under omtalen av den enkelte seksjon. 

 

Seksjonsledernes ansvar og oppgaver 

Seksjonene er KHMs museale grunnenheter. All virksomhet knyttet til basisaktivitetene forskning, 

formidling og forvaltning (de tre F’er) utgår fra seksjonene. Den nye sammensetningen av seksjonene og 

samspillet mot nye tversgående råd og team gir seksjonslederrollen en svært fremskutt posisjon i KHMs 

nye organisasjon. En sentral oppgave vil bli styringen av seksjonens ressurser mellom basisoppgaver, 

team og prosjekter. I tillegg kommer oppfølgingen av en museumsstrategi hvor utstillings- og 

formidlingsarbeidet i mye større grad skal forankres i alle de fire seksjonene. I en situasjon med større 

myndighet og økte økonomiske ressurser til seksjonene vil også koordineringsoppgavene seksjonene 

imellom bli en viktigere oppgave enn tidligere. Grunnleggende sett vil kompetente og tydelige 

seksjonsledere være en av de viktigste kritiske suksessfaktorene for at funksjonsanalysens mål og tiltak 

skal kunne realiseres. 

 

Seksjonsledernes ansvar og oppgaver: 

Seksjonslederne hovedoppgaver kan oppsummeres i følgende fire punkter: 

 

1. Utøve myndighet og fatte egne beslutninger i samsvar med museumsdirektørens fullmakts- og 
delegeringsrammer.  

 

2. Ivareta personal- og arbeidsledelse overfor tilsatte og avdelingsledere i seksjonen - organisere 
og lede seksjonens arbeid i samsvar med fastsatte planer og mål, ivareta arbeidsgiverrollen for 
seksjonens tilsatte og avdelingsledere på HR-plattformen. 
 

3. Fastlegge rammer og rutiner for arbeidsdelingen mellom tilsatte, grupper og avdelinger i 
seksjonen - utarbeide individuelle arbeidsplaner der dette er hensiktsmessig. 
 

4. Ivareta samarbeidet på tvers, sørge for god driftskoordinering mot de øvrige seksjonene, være 
seksjonens hovedkontaktpunkt mot lederne av forskningsrådet og utstillingsrådet. 
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Øvrige oppgaver er: 
 
 Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med alt fast personale som rapporterer direkte til 

seksjonslederen, ajourføre stillingsbeskrivelser ved endring av stillingsinnhold. 
 Foreslå og iverksette tiltak som kan sikre god og riktig kompetanseutvikling både for 

museet/seksjonen og for den enkelte tilsatte. 
 Ta initiativ til system- og rutineutvikling på seksjonens saks- og ansvarsfelter, utvikle rutiner som 

kombinerer krav til faglighet, kvalitet og effektivitet. 
 Sørge for god dialog, medvirkning og engasjement i seksjonen, avholde seksjonsmøter med jevne 

mellomrom, ha fokus på arbeidsmiljø og HMS-saker gjennom god kontakt med seksjonens 
verneombud. 

 Ivareta budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) for seksjonens tildelte budsjettmidler, ivareta BDM-
rollen på alle aktuelle systemplattformer. 

 Sikre god økonomistyring av seksjonens budsjettmidler, følge opp fastsatte inntektsmål og bidra 
aktivt til at uutnyttet inntektspotensialet prøves ut og realiseres. 

 Sørge for at kravene til nødvendig rapportering til administrasjonen, UiO-sentralt og eksterne 
myndigheter ivaretas. 

 Delta fast i ledermøtene på strategisk-operativt nivå, bidra til museets strategi- og politikkutvikling i 
samspill med museets strategiske ledelse. 

 Delta aktivt i seksjonsledermøtene («det operative ledelsesnivå»), samarbeide med de øvrige 
seksjonslederne om utforming av råd/løsningsforslag til museumsdirektøren i spørsmål vedrørende 
museumsdriften som seksjonslederne ikke selv kan beslutte.  

 

Stedfortreders ansvar og oppgaver 

Det skal oppnevnes stedfortredere for alle seksjonslederne. Stedfortrederne ivaretar drifts- og 

arbeidskoordinering ved seksjonslederens fravær, og møter fast for seksjonslederne i ledermøter o.l. 

ved disses fravær.  

 

Stedfortrederne velges fortrinnsvis blant seksjonenes avdelingsledere eller gruppekoordinatorer. 

Museumsdirektøren oppnevner stedfortrederne for 1 år av gangen etter forslag fra respektive 

seksjonsleder. Stedfortrederne har ikke formell BDM-myndighet og kan ikke overta seksjonslederens 

formelle arbeidsgiverrolle. 

 

Stedfortrederne honoreres med et fast B-tillegg. Det inngås egne stedfortrederavtaler ved den årlige 

oppnevningen av disse. Seksjonslederne kan innen rammen av nevnte avtaler delegere 

oppfølgingsansvar for enkeltoppgaver i egen oppgaveportefølje til stedfortrederen. 

 

 

6.4 Møtestruktur i ny organisasjonsmodell 

Det blir viktig at det legges til rette for god kommunikasjon mellom de forskjellige ledelsesnivåene. Det 

er nødvendig at det etableres en møtestruktur som sikrer at prioriteringer og avgjørelser blir koordinert 

og godt forankret i hele organisasjonen. Følgende faste møter skal holdes: 

 

 Strategisk ledelsesnivå: museumsdirektør, assisterende direktør og stabsleder møtes hver uke. 

Møtene har to deler: a) overordnet planlegging og koordinering; b) økonomi-, personal- og 

driftssaker; administrasjonens to avdelingsledere møter fast i møtets del b). Også øvrige deler 

av museets fagpersonale innkalles ved behov. 
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 Strategisk og operativt ledelsesnivå: strategisk ledelse og seksjonslederne møtes hver annen 

uke. Seksjonslederne forbereder i fellesskap saker, og arbeider fram løsninger for drøfting og 

avklaring i møtene. 

 Operativt ledelsesnivå: seksjonslederne inklusive assisterende direktør (i kraft av rollen som 

leder for administrasjonen) møtes hver uke til avklaringer, koordinering og prioriteringer i 

henhold til overordnete føringer. Møtet forbereder saker for fremleggelse i fellesmøtet med 

strategisk ledelse (strategisk og operativt ledelsesnivå). Administrasjonens to avdelingsledere 

innkalles ved behov. 

 Seksjonsleder har møter med egen seksjon minimum tredje hver uke. 

 

6.5 Delenheter på seksjonsnivå - avdelinger og grupper 

Alle de nye seksjonene, fire fagseksjoner samt administrasjonen (se kap.10), vil ha ulike typer av 

delenheter. Hovedgrepet for underinndeling av seksjonene vil være fagtematiske grupper 

m/gruppekoordinatorer. Ved to av KHMs eksisterende seksjoner, administrasjonen og SPU er hhv. 

økonomifunksjonen, personalfunksjonen og forretningsdriften organisert i egne avdelinger ledet av 

personale i formelle lederstillinger (avdelingsledere). Av formelle og arbeidsmessige grunner videreføres 

disse som avdelingsenheter innenfor den nye seksjonsstrukturen. I Samlingsforvaltningsseksjonen blir 

konservering en avdeling. Med grunnlag i faglig-strategiske og forvaltningsmessige hensyn foretas det 

også en underinndeling i avdelinger av den nye Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi 

(SENK): avd. for etnografi og avd. for numismatikk og klassisk arkeologi. Siden lederansvaret for den ene 

av disse avdelingene alltid vil bli ivaretatt av seksjonens (valgte) leder, vil det aldri være behov for mer 

enn en person i avdelingslederfunksjon ved seksjonene. Totalt vil det nye organisasjonskartet inneholde 

6 (5)avdelinger og 13 fagtematiske grupper. Antallet, og sammensetningen, av grupper vil kunne variere 

i takt med skiftende behov. 

 

Grupper 

Grupper er fagtematiske enheter med ansvars- og arbeidsoppgaver av mer eller mindre permanent 

karakter. Gruppene skal som hovedregel ha sin egen koordinator, men koordinatorrollen kan i 

enkelttilfeller ivaretas av seksjonsleder eller av dennes stedfortreder. Seksjonsleder foretar oppnevning 

av koordinatorene. Gruppenes koordinatorer skal ivareta arbeidsledelse og driftskoordinering innenfor 

rammer fastsatt av seksjonslederen. Budsjettansvaret for gruppenes virksomhet, og personalansvaret 

for de tilsatte i gruppene, er tillagt seksjonslederen. Løsningen med fagtematiske grupper er valgt som 

hovedmodell for seksjonsorganiseringen fordi denne best kan sikre at samspillet med øvrige grupper, 

avdelinger og team - innad i seksjonen og mellom seksjonene - kan foregå på en fleksibel og effektiv 

måte. Den gir også seksjonsleder det handlingsrom han/hun trenger for å sikre en god 

arbeidsorganisering og effektiv ressursstyring. Den vil også motvirke unødig hierarkisering og 

byråkratisering på seksjonsnivå. 

 

Avdelinger 

Avdelinger er selvstendige enheter innad i seksjonene. Lederne av avdelingene (avdelingsleder) har 

budsjettdisponeringsmyndighet (BDM), personalansvar for alle tilsatte i avdelingen og ansvar for 

oppfølging og levering i henhold til avdelingens portefølje og gitte prioriteringer. Avdelingslederen 

rapporterer til respektive seksjonsleder. Underinndelingen i avdelinger i visse deler av organisasjonen 

har sin begrunnelse i funksjonelle og arbeidsmessige behov. Avdelingsorganiseringen er særlig aktuell 

der stram arbeidsorganisering, god kontroll på frister og leveranser er nødvendig. Den er også 
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nødvendig på felter hvor stabil og forutsigbar tjenesteproduksjon skal sikres, og hvor arbeidsoppgavene 

er klart avgrenset. Avdelingsorganiseringen kan også være begrunnet i faglige og forvaltningsmessige 

hensyn.   

 

Se ellers nærmere omtale under de ulike seksjoner (kap.10). 

   

6.6 Tverrseksjonelle team 

En av funksjonsanalysens viktigste fokuspunkter har vært å utvikle modeller for forbedret løsning av 

oppgaver som krever innsats på tvers av dagens seksjoner. Tverrseksjonelle team skal løse oppgaver av 

permanent karakter som krever samarbeid av personale på tvers av seksjonsstrukturen. Bruken av 

teams er også et hovedgrep for å sikre en mer effektiv og ressursoptimaliserende ivaretakelse av KHMs 

store oppgaveportefølje. Teamdeltakere er ordinært tilsatte i KHMs seksjoner. Nærmeste leder utpeker 

teamdeltaker(e) til det aktuelle teamet og sørger for at den enkelte deltaker får avsatt tilstrekkelig med 

tid og ressurser til oppgaven. Hvert team skal ha en teamleder. Seksjonslederne med personalansvar for 

teammedlemmene i det aktuelle teamet avgjør i fellesskap hvem som skal være teamets leder.  

Teamleder skal koordinere arbeidet i teamet. 

 

Selv om oppgavene som de tverrseksjonelle teamene skal løse hovedsakelig vil være av permanent 

karakter, vil det være aktuelt å definere mindre, avgrensete oppgaver som skal gjennomføres innen 

særskilte rammer. Teamleder har ansvar for at de fastsatte arbeidsoppgavene blir løst innen gitte 

rammer. Det rapporteres normalt fire ganger i året til alle aktuelle seksjonsledere, evt. avdelingsleder. 

Teamdeltakere har ansvar for å bidra med kompetanse og arbeidskraft innen gitte rammer. 

 

En rekke teams har vært under utforming i løpet av FA-prosessen, og for mange av dem er detaljene i 

struktur, roller og arbeidsdeling ennå ikke på plass. Det vil bli lagt opp til en prosess der en med 

utgangspunkt i noen få eksempler vil teste ut teamstrukturen i praksis, og bygge videre på de 

erfaringene som da vinnes. To av teamene er rimelig ferdigutformet:  

 

- Tilvekst til den arkeologiske samlingen 

- Mottak nye etnografiske gjenstander 

 

Løsningen med teamorganisering av arbeidsprosesser illustreres med følgende modeller av nevnte to 

team:  
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Eksempel 1 - arkeologisk tilvekst: 
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Eksempel 2 - mottak av etnografiske gjenstander: 

 

 
 

 

6.7 Prosjekter  

Prosjekter omfatter alle oppgaver og bestillinger som ikke er av permanent karakter, som er avgrenset i 

tid og skal gjennomføres i henhold til spesifiserte budsjettavsetninger. Prosjektene kan både være 

interne og eksterne, og med eller uten intern og/eller ekstern finansiering.  

 

KHMs prosjektportefølje omfatter grovt sett tre kategorier av prosjekter: forskningsprosjekter med EU-

/NFR-finansiering og/eller annen form for offentlig eller privat finansiering; utstillings- og 

formidlingsprosjekter med ulike typer av finansiering; arkeologiske utgravningsprosjekter etter 

kulturminneloven finansiert av private eller offentlige tiltakshavere. Sett i forhold til institusjonens 

størrelse er KHMs eksternt finansierte prosjektportefølje svært omfattende. Den i særklasse største 

andelen av denne gjelder arkeologiske utgravningsprosjekter etter kulturminneloven, som alene utgjør 

mer enn 1/3 av KHMs totaløkonomi. I tillegg har antallet innvilgede prosjektsøknader fra NFR vært 
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økende de siste årene. KHM har siste år også mottatt en stor flerårig spesialbevilgning fra 

Kunnskapsdepartementet for utvikling av bevaringsmetoder for Osebergfunnet. Det er også sikret 

finansiering for flere større utstillingsprosjekter i årene som kommer. 

 

Et av hovedelementene i KHMs nye kunnskapspolitikk (jfr. tankesmieutredningen) er fremdyrkingen av 

en «prosjektkultur». Det er et mål at denne utviklingen skal understøttes gjennom målrettet innsats for 

ytterligere økning av en allerede stor prosjektportefølje. Allerede i nåværende tilstand utgjør KHMs 

store prosjektportefølje en betydelig utfordring. Virksomheten er av avgjørende betydning for KHMs 

finansiering og er en hovedbyggestein i institusjonens faglige og forskningsmessige utvikling. Samtidig 

representerer dens store omfang utfordringer i samspillet mot basisvirksomheten, i samarbeidet på 

tvers og, ikke minst, når det gjelder mulighetene til å levere administrative og tekniske støttetjenester i 

tilstrekkelig mengde og med nødvendig kvalitet. 

 

Den samlede pakken av verdier, mål og tiltak som fremmes i foreliggende rapport speiler både 

prosjektvirksomhetens egenverdi og store positive ringvirkninger, og dens utfordringer. 

  

6.8 Målrettete administrative tjenester - prosjektdesk 

For å sikre at KHMs portefølje av prosjekter får den økonomisk-administrative støtte de trenger, 

arbeides det med etablering av en såkalt prosjektdesk med basis i KHMs administrasjonen. Desken skal 

levere tjenester på en god og forutsigbar måte i alle deler av prosjektforløpet - fra søknadsutforming, 

oppstart, driftsfase til avslutning/rapportering. Tjenestene skal dekke budsjettering, regnskap, lønn, 

personal, IT, bistand til prosjektstyring, anskaffelser, forskningsadministrativ bistand m.v. Desken 

bemannes med personale fra administrasjonens to avdelinger samt forskningsrådgiver. 

Koordinatorfunksjonen for desken skal ivaretas av en egen stilling som prosjektkoordinator ved 

administrasjonens avdeling for økonomi. Stillingen er i første omgang finansiert for en tre-årsperiode 

gjennom eksterne prosjektmidler, men det tas sikte på å gjøre den permanent. Stillingen vil bli 

kunngjort med det første. Det legges opp til at desken også skal kunne virke som et «virtuelt» kontor. 

 
En arbeidsgruppe i administrasjonen har de siste månedene arbeidet med spesifisering av deskens 

tjenester og organisering, herunder også definisjoner av grensesnittet mellom deskens ytelser og 

prosjekteiers/prosjektleders ansvar og leveranser. Slik sett dreier dette arbeidet seg også om forbedring 

av arbeidsformer og arbeidsflyt, om tiltak for unngåelse av avvik og kvalitetssvikt og om bedring av 

kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen. 

Innstillingen fra arbeidsgruppen er ennå ikke avgitt, men viktige elementer i prosjektdeskløsningen vil 

bl.a. være:  

 Det etableres fra prosjektstart felles digitale arbeidsmapper for aktuelle aktører i de ulike 
prosjektene; i tillegg til aktuelle prosjektleder/prosjektmedarbeidere vil dette være dedikert 
personale fra administrasjonens to avdelinger og, for forskningsprosjektene, forskningsrådgiver. 

 

 Det utarbeides en spesifisert oversikt over støtte/tjenester fra administrasjonen til KHMs 

prosjektvirksomhet. 

 

 Det utarbeides en sjekkliste over prosjektprosessesen fra a til å. 
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 Det etableres en egen nettside hvor all relevant informasjon og alle lenker om KHMs 

prosjektvirksomhet samles. 

 

 Det arbeides for å få på plass opplæringspakker i KHMs prosjektvirksomhet, dels som eksterne 

eller interne kurs, dels som tilpasset individuell opplæring/veiledning. 

 

 Et opplæringsprogram for prosjektdeskens egne medarbeidere etableres; dette må også sikre at 

kompetansen til prosjektpersonalet vedlikeholdes og utvikles i takt med skiftende behov. 

 

Kritiske byggesteiner i realiseringen av prosjektdesken vil være rekrutteringen av stillingene som 
prosjektkoordinator og personalkonsulent. 
 
Det planlegges oppstart av prosjektdesken fra medio september 2013. 
 
Se også kap. 10.1. administrasjonen. 
 

 

7. Forskningen 
Forskningsvirksomheten er fundament og omdreiningspunkt for all faglig virksomhet ved museet, jfr. 

oppsummeringen «Det nye KHM - hovedpunkter» foran i rapporten (kap. 5). Et viktig redskap for 

realiseringen av KHMs forsknings- og kunnskapsstrategi er KHMs nye Forskningsråd (se nedenfor). Av 

stor viktighet er også KHMs nye prinsipper for organisering, stimulering og finansiering av 

forskningsarbeidet ved KHM, slik disse har tatt form gjennom oppfølgingen av tankesmierapporten m.v.  

 

Organisering, stimulering og finansiering av forskning 

Nevnte prinsipper og grep kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: 

 

 De vitenskapelige stillingene: 50/50-fordelingen av tid til forsknings- og pliktarbeid skal være 

styrende for fordelingen av tid/midler til forskning, og skal håndheves konsekvent av 

seksjonsleder. 

 

 Tilsatte i SKO forsker 1108 samt enkeltstående stillinger som senioringeniør etter nærmere 

bestemmelse av seksjonsleder: 80 % pliktarbeid + 10% forskningstid + 10% egenutvikling 

 

 Andre stillinger: tilsatte i stillinger uten 50/50-fordeling (bla. forsker 1108) og tilsatte i teknisk-

administrative stillinger skal også gis muligheter til å bidra i forsknings- og formidlingsprosjekter 

utover rammene som allerede ligger i stillingene, dersom det kan sikres tid og finansiering for 

dette. 

 

 Pliktarbeid kan være både forvaltningsarbeid og formidlings-/utstillingsarbeid; administrativt 

arbeid og evt. undervisningsvirksomhet defineres under pliktarbeidsdelen. I tråd med 

helhetsperspektivet i 3F-modellen, skal forskningsbasert forvaltnings- og formidlingsarbeid også 

kunne defineres inn i de ansattes forskningstid. Populærvitenskapelig formidlingsvirksomhet 

fordeles likt på de to 50%-delene. Individuelle arbeidsplaner og et enkelt system for tidsstyring og 

tidsregistrering skal understøtte prinsippene. 
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 UiO-tildelte incentivmidler for publikasjonspoeng, NFR-, og EU-bevilgninger skal viderefordeles 

seksjonene/avdelingene etter en egen KHM-nøkkel. KHM har også utviklet egne 

incentivordninger knyttet til bl.a. overheadinntekter, besøkstall og omvisninger. Samlet sett skal 

dette bidra til å styrke seksjonsledernes handlingsrom til å understøtte, stimulere og finansiere 

gode faglige initiativer ved seksjonene. 

 

 Fysisk samlokalisering av KHMs PhD’er i et eget PhD-loft samt belønning i form av ekstra 

tilsettingstid for kandidater som innleverer avhandlingen innen 3-årsfristen, skal bidra til økt 

samarbeid og styrket forskningsmessig kvalitet blant KHMs stipendiater. 

 

 KHMs «Røde rom», fysisk lokalisert til Økernbygget, skal legge gode rammebetingelser for 

kreative prosesser og for videreutvikling av forskningsideer med høyt kvalitativt potensiale. 

 

 Administrasjonen skal med sin «prosjektdesk» sørge for tilrettelegging av de administrative 

tjenestene på en måte som er bedre tilpasset de økte ambisjonene når det gjelder 

prosjektutvikling og prosjektvirksomhet. 

 

 Forskningsrådet skal med sin oppgave som rådgiver, fasilitator, kvalitetssikrer og finansør virke 

som den sammenbindende kraft i realiseringen av KHMs nye kunnskaps- og forskningsstrategi. 

 

Forskningsrådet 

Museumsdirektøren fastsatte 11.12.2012 mandatet for KHMs nye forskningsråd. Rådet har bl.a. 

følgende oppgaver: 

 Fremme museets forening av forskning, forvaltning og formidling.  

 Arbeide for tverrfaglighet, bidra til å heve nivået på museets forskning og arbeide for at andelen 

eksternt finansierte forskningsprosjekter øker.  

 Behandle overordnede forskningsstrategiske saker på oppdrag fra museumsdirektøren; rådgi 

museumsdirektøren i slike saker. 

 På eget initiativ fremme forskningsstrategiske saker overfor museumsdirektøren.  

 Vurdere og innstille søkere for tildeling fra museets frie forskningsmidler etter gjeldende 

retningslinjer.  

 Være et bindeledd mellom forskningsmiljøene ved Kulturhistorisk museum og museets ledelse.  

 Være jevnlig arrangør av museumsseminarer. 

 Organisere workshops for prosjektutvikling og vitenskapelig produksjon. 

 Følge opp prosjektinitiativer som i første omgang ikke har nådd opp i konkurransen om tildeling 

av midler. 

Forskningsrådet har følgende sammensetning: 

 

a. Seks fast tilsatte ved Kulturhistorisk museum, som har utmerket seg ved sitt faglige og fagpolitiske 

engasjement.  

b. En stipendiat tilsatt ved Kulturhistorisk museum.  

c. To eksterne representanter fra vitenskapelige miljøer utenfor Kulturhistorisk museum. Disse 

oppnevnes etter forslag fra rådet.  
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Direktøren utnevner en av de fast vitenskapelig ansatte som rådets leder for ett år om gangen. 

Medlemmene oppnevnes av museumsdirektøren etter forslag fra seksjonslederne/gruppen av 

stipendiater. Stipendiaten oppnevnes for ett år om gangen, de øvrige medlemmene for to år om 

gangen. KHMs forskningsrådgiver er rådets sekretær. Rådsmedlemmer fra seksjoner med stor 

administrativ belastning skal kunne assistere aktuelle seksjonsleder i den praktiske forskningsledelsen 

ved seksjonen.  

 

8. Utstillingene 
Parallelt med prosessen rundt funksjonsanalysen har det pågått et arbeid for utvikling av nye 

plattformer og nye modeller for KHMs organisering av utstillingsproduksjoner. I tillegg har det pågått 

idemyldring, magiske sirkler m.v. for utprøving av nye utstillingskonsepter i tråd med 3F-modellen og 

KHMs nye «utstillingsfilosofi». Begge disse prosessene legger premisser for den pågående utredningen 

om nye basisutstillinger for KHM. 

 

En egen utredningsgruppe for «Organisering av KHMs utstillingsproduksjon” la våren 2013 frem sin 

innstilling. Et av forslagene i denne er at det etableres et eget utstillingsråd organisert etter samme lest 

som forskningsrådet, og plassert inn i organisasjonen på lik linje med dette. Begge har rådgivende 

funksjoner overfor museumsdirektøren. Utstillingsrådet består - som Forskningsrådet - av 

representanter fra museets ulike seksjoner/avdelinger, og skal i samarbeid med Forskningsrådet sikre 

en helhetlig koordinering av museets forsknings- og formidlingsvirksomhet. 

 

Utstillingsrådet 

Utstillingsrådets har følgende oppgaver:  

 Ivareta og fremme KHMs forskningsbaserte og tverrfaglige utstillingsprofil, og utstillinger som 

bidrag til museets mål om å forene forskning, forvaltning og formidling. 

 Fungere rådgivende og støttende i forbindelse med utvikling av nye utstillingsideer 

 Samarbeide med Forskningsrådet om strategisk planlegging av forsknings- og 

utstillingsvirksomhet  

 Være pådriver i KHMs langtidsplanlegging av utstillinger gjennom forslag til KHMs direktør og 

ledergruppe for utstillingsprogram 

 Disponere og fordele midler til utredning- og forprosjektering av utstillingskonsepter  

 Utøve kvalitetssikring av utstillingsarbeidet ved KHM gjennom tilrettelegging for og evaluering 

av utstillinger og beste praksis. 

 Fremme den interne diskusjon om utstillinger og museumsutvikling ved KHM gjennom 

organisering av seminarer, forelesninger, designeksperimenter og kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere 

 

Utstillingsrådet skal i hovedsak bidra inn mot utstillingenes utviklingsfase. Selve utstillingsproduksjonen 

vil være forankret i den nye gruppe for utstillingsproduksjon i Seksjon for publikum og utstillinger. 

 

Rådets sammensetning og utnevnelse følger malen fra forskningsrådet. Gruppeleder ved gruppe for 

utstillingsproduksjon, Seksjon for publikum og utstillinger er rådets sekretær. Forskningsrådet og 

utstillingsrådet arrangerer årlig et felles heldagsseminar der overordnede spørsmål i utviklingen av 

KHMs forsknings- og utstillingsvirksomhet drøftes. 
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Ny modell for utstillingsproduksjon 

KHMs nye organisasjon for utstillingsproduksjon - herunder samspillet mellom KHM-ledelsen, 

utstillingsrådet og avd. for utstillingsproduksjon - fremgår av modellen nedenfor: 
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9. Forvaltning av samlingene 

Samlingene i Kulturhistorisk museum er bygget opp over 200 år. Den største del av samlingen er 

gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder funnet i Norge. I tillegg kommer samlinger av kirkekunst, 

runeinnskrifter, mynter og andre betalingsmidler, ordener og medaljer, en antikksamling og museets 

etnografiske samling. Totalt har KHM ca. 1,8 mill. gjenstander i sine samlinger. 

 

Museets samlinger vil i den nye organisasjonsstrukturen bli forvaltet av to seksjoner: 

 

 Arkeologisk seksjon (Oldsaksamlingen, inkl. middelalderens kirkekunst; Runearkivet) 

 Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (Etnografisk samling, Antikksamlingen, 
Myntkabinettet) 

Spørsmålet om evt. overføring av middelalderens kirkekunst fra AS til SENK er under utredning. 

 

Samlingsansvar generelt 

KHMs samlingsansvar kan deles inn i fire hovedkategorier av oppgaver: 

 

 Bevaring 

 Forskning 

 Tilgjengeliggjøring 

 Tilvekst og dokumentasjon 

 

Forvaltningsansvaret for KHMs samlinger har sin basis i nevnte to samlinger, men den praktiske 

ivaretakelsen av dette er i betydelig grad avhengig av bidrag fra KHMs øvrige seksjoner, og da i 

særdeleshet Seksjon for samlingsforvaltning. Den årlige faste avsetningen til revisjonsarbeid for 

samlingene (REVITA) er også et viktig element i den løpende samlingsforvaltningen. 

 
KHMs deltagelse i MUSIT (Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) er avgjørende for effektiv bruk 
av midlene til IKT. KHMs IT-strategi for samlingene er tuftet på dette samarbeidet. Så lenge KHM 
fortsetter sin satsing på IKT vil museet kunne spille en aktiv rolle i samarbeidet og ha innvirkning på de 
felles løsningene som blir utarbeidet. Det vil gi de mulighetene vi trenger i forhold til forvaltning, 
dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av museets samlinger. 
 

Samlingsforvaltningen ved de to seksjonene ivaretas av seksjonenes faste vitenskapelige stillinger og av 

egne stillinger som magasinforvaltere ved seksjonene. Gjennom FA-prosessen har det vært til vurdering 

om magasinforvalterstillingene burde flyttes til den nye seksjon for samlingsforvaltning. Det har vært 

momenter som har talt for begge løsninger (nåværende eller SF-tilknytning), men denne rapport 

konkluderer med at de bør beholde tilknytningen til samlingsseksjonene. Når denne løsning er valgt, blir 

det desto viktigere at den nødvendige styrkingen av samarbeidet og samspillet med SF ivaretas gjennom 

kvalitet og momentum i utbyggingen av KHMs nye team (se kap. 6.5). 

 

Rapporten legger til grunn at det er seksjonslederne som fastsetter hvordan de fire punktene i 

samlingsansvaret skal følges opp ved den enkelte seksjon. For deler av samlingene har samlingsansvaret 

tradisjonelt vært knyttet opp mot enkeltpersoner i den vitenskapelige staben. I en situasjon med 

varierende kompetansedekning og færre faste vitenskapelige stillinger enn faglig ønskelig, vil dette 

individuelle forvaltningsprinsippet uansett ikke kunne oppfylles fullt ut. Aktuelle seksjonsleder må 
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følgelig selv bestemme om samlingsansvaret for de ulike deler av samlingene skal ivaretas av 

enkeltansatte, som en fellesoppgave ivaretatt på seksjonsnivå, eller av grupper av seksjonenes 

medarbeidere. 

 

For nærmere omtale av fremtidige vitenskapelige stillinger, se kap. 11. 

 

Arkeologisk Seksjon (AS) - samlinger og samlingsansvar  

Samlinger og forvaltningsansvar  

Stortingsmelding nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale. Universitetsmuseene.  slår fast at: ” Forskning og 

utviklingsarbeid (FoU) ligger til grunn for den systematiske utviklingen av de vitenskapelige samlingene, 

for universitetsmuseenes rolle som kunnskapsprodusenter, og for den allmennrettede 

forskningsformidlingen. Universitetsmuseene har en sentral rolle i forskningen på kultur- og naturarv, og 

som kunnskapsleverandører til kulturminne- og naturforvaltningen. Oppdatert kunnskap er nødvendig 

for å kunne utføre disse funksjonene”. 

Kulturhistorisk museum er gitt ansvaret for å forvalte statens eiendomsrett til løse kulturminner fra 

forhistorisk tid og middelalder i 10 fylker på Østlandet og Sørlandet (jf. Kulturminnelovens § 12 med 

tilhørende forskrift). For samme geografiske område har museet også ansvaret for planlegging og 

gjennomføring av forvaltningsinitierte utgravninger. Disse oppgavene er lagt til universitetsmuseene for 

at det skal være en nær sammenheng mellom innsamlingen av vitenskapelige data, forvaltningen av 

samlingene, forskningen på materialet og formidlingen av det. Det er vårt samfunnsansvar å ivareta 

denne helheten.   

Museet har også en sentral rolle som faglig rådgiver for de ulike forvaltningsnivåene innen 

kulturminnevernet; Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, fylkeskommunene og Sametinget. 

Hensikten er å sikre at kulturminnenes vitenskapelige kildeverdi blir ivaretatt på en faglig forsvarlig 

måte i utøvingen av forvaltningsmyndighet. Dette innebærer at det er som forskningsinstitusjon museet 

har sin viktigste rolle i kulturminnevernet.  
 

Den arkeologiske samlingen omfatter ca. 1.498.000 gjenstander fra Norge fra forhistorisk tid og 

middelalder. Samlingen er den største i Norge og inneholder en rekke gjenstander som ikke bare har 

nasjonal verdi, men også stor internasjonal betydning. Mest berømte er vikingskipene og 

funnkompleksene fra skipshaugene samt samlingen av kirkelig middelalderkunst. Oppbyggingen av 

samlingen startet allerede i 1811, og frem til «Lov om Fredning og Bevaring av Fortidslevninger» trådte i 

kraft i 1906, ble det samlet inn gjenstander og foretatt utgravninger over hele landet. Etter at de 

geografiske ansvarsområdene ble introdusert i 1906, kommer det meste av tilvekst til samlingen fra de 

10 fylkene på Østlandet og Sørlandet.  Den arkeologiske samlingen er i all hovedsak registrert i museets 

gjenstandsdatabase, og gjenstandene blir publisert på Universitetsmuseenes portal for arkeologi 

(www.unimus.no).   

 

Samlingsansvar og -forvaltning 

Ivaretakelsen av ansvaret og forvaltningen av de arkeologiske samlingene kan ikke utøves av AS alene. 

Dette er en tverrfaglig oppgave som involverer flere seksjoner og som for fremtiden planlegges løst 

gjennom arbeid i team. Samlingsforvaltning er summen av de prosedyrer museet følger og det arbeidet 

som utføres for å sikre dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet. Dette må også inkludere faglige 

http://www.unimus.no/
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strategier, planer og prioriteringer for den videre samlingsoppbygging, rutiner for utlån, konservering og 

magasinering, og en strategi for kassasjon og avhending av allerede innsamlet materiale.  

De fire hovedkategoriene under samlingsansvaret ivaretas slik av AS:  

 

 Forskning. Museets samlinger er det viktigste materialet for arkeologisk kunnskapsvekst. Dette 

er ingen statisk kunnskapsbank eller passivt lager. Det kan inngå i nye sammenhenger og 

analyser, og kan bidra til utvikling av helt nye typer innsikt om mennesker og samfunn. Et 

eksempel i denne sammenheng er de mulighetene som åpner seg gjennom en digitalisering av 

samlingen.  Det statistiske potensialet i 200 år med samlingsoppbygging kan dermed realiseres. 

Helt nye sammenstillinger og handlingsforløp kan diskuteres. Vitenskapen vil få et nytt redskap 

til omfattende studier i tid og rom som muliggjør helt nye kulturhistoriske problemstillinger. En 

gjennomført digitalisering vil revitalisere betydningen av de vitenskapelige samlingene og 

museet som kunnskapsinstitusjon.   

KHM har det siste tiåret utviklet modeller for museets utgravningsvirksomhet og 

samlingsoppbygging, som er direkte knyttet til dets ambisjoner som forskningsinstitusjon. 

Grunnideen har vært enkel; det er forskningsinteresser og behovet for ny kunnskap som skal 

styre innsamlingen av nytt kildemateriale. Gjennom forskningsprogram som gir kunnskapsstatus 

for ulike forskningsområder og problemstillinger for nye undersøkelser, styres 

kulturminneforvaltningen mot å skape kilder som er aktuelle for nye forskningsprosjekter. På 

grunnlag av kunnskapen og resultatene generert gjennom forskningsinnsatsen kan igjen nye og 

reviderte programmer og strategier forfattes. Slik skapes en dynamisk kunnskapsspiral.  

 

 Tilvekst og dokumentasjon. KHM får inn i gjennomsnitt 500 museumsnummer i året, fordelt på 

mellom 15.000 og 80.000 gjenstander. Museets tilvekst i forbindelse med den 

forvaltningsinitierte utgravningsvirksomheten er i hovedsak ivaretatt gjennom ekstern 

finansiering. Utfordringene innenfor dette feltet er knyttet til veiledning i katalogisering og 

kvalitetssikring av katalogtekstene. AS står derimot ovenfor en alvorlig kapasitetsproblematikk 

knyttet til tilvekstføring av innleverte funn fra fylkeskommunene, private finnere og 

metallsøkere. Gjenstander innlevert av private finner og metallsøkere vil i mange tilfeller også 

kreve en videre oppfølging i form av befaringer og undersøkelser av funnstedet. Dette er 

nødvendig for å sikre en dokumentasjon av funnets kontekst og eventuelt innsamling av øvrig 

materiale fra funnstedet.    

 

 Bevaring. AS har et overordnet ansvar for å påse at KHM ivaretar oversikt, dokumentasjon og 

vedlikehold av samlingen. Arbeidet skjer i dialog med de ulike avdelinger/grupper som har 

fagansvar for museets konservering, for dokumentasjon og for bevaring og sikring i magasiner 

og utstillinger.  Gjennom tverrfaglig dialog må det utarbeides kriterier for prioriteringsgrunnlag 

til bruk for museets samlede kompetanse og ressurser til sikrings- og bevaringsoppgaver. Det 

viktigste kriterium for prioriteringene vil være gjenstandens vitenskapelige kildeverdi. Et 

eksempel på et samarbeidsprosjekt mellom AS som samlingsseksjon og fagmiljøene for 

konservering og dokumentasjon, er det såkalte «Saving Oseberg-prosjektet», hvor KHM med 

basis i et naturvitenskapelig og konserveringsfaglig forskningsprosjekt arbeider for å løse de 

akutte bevaringsproblemene for de alunkonserverte tregjenstander fra vikingskipssamlingen. 
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Problemene her er primært av naturvitenskapelig og konserveringsfaglig karakter, men de er 

samtidig kritisk viktige for at AS’ overordnede og langtidsrettede samlingsansvar skal kunne 

utøves. 

 

 Tilgjengeliggjøring. Museet har en forpliktelse til å gjøre samlingen tilgjengelig for det allmenne 

publikum, og for andres forskning i nåtid og framtid. For AS innebærer dette å formidle 

resultater av forskning gjennom akademiske kanaler, vise fram samlingen og dens relevante 

meningssammenheng gjennom utstillingsvirksomhet og gjøre samlingen tilgjengelig for andres 

kunnskaps- og utstillingsproduksjon, fysisk og digitalt blant annet ved besøk fra, og 

utlånsvirksomhet til, museer i inn og utland. Ansvaret for globalt enestående og internasjonalt 

høyt profilerte funnkomplekser som vikingskipsamlingen medfører særlig omfattende krav til 

museets virksomhet på disse felter. KHMs ansvar for tilgjengeliggjøring medfører videre et 

utvidet ansvar som også omfatter en helhetlig utvikling av bibliotek, rådgiverfunksjon for andre 

museer, samlinger og medier, representasjon i nasjonale og internasjonale utvalg, komiteer og 

redaksjoner, mv. 

 

Utfordringer 

En hovedutfordring for AS er å utvikle faglige strategier, planer og prioriteringer for den videre 

samlingsoppbygging og en strategi for systematisering av allerede innsamlet materiale. Ved 

systematiseringen av allerede innsamlet materiale må det også foretas klare prioritering av videre 

behov for bevaringstiltak samt utvikling av en strategi for avhending av materiale. Det ligger videre en 

stor oppgave i å bygge ut dokumentasjonen omkring allerede innkomne gjenstander, både gjennom 

innhenting av nye opplysninger (fra finnere og ved etterundersøkelser eller sikringsgravninger) og 

systematisering av eksisterende dokumentasjon. I samarbeid med andre seksjoner vil AS gjennomføre 

en sammenstilling og digitalisering av alle samlingsdata (feltdokumentasjon fra utgravninger og 

tilveksten av løsfunn) for å skape mer helhetlige bilder av ulike landskapers kulturhistorie.  

Blant de mest krevende utfordringer i forvaltningsarbeidet er en generell knapphet på konserverings- 

og fototjenester. Foreliggende reorganisering av museet og etableringen av tverrseksjonelle team vil 

bedre situasjonen, men vil ikke kunne løse det hele. Det vil derfor være nødvendig å foreta harde 

prioriteringer mellom de ulike dokumentasjons- og bevaringstiltak.  AS har videre en mangelfull 

bemanning av vitenskapelig ansatte og magasinforvaltere til det arkeologiske revisjonsarbeid.  Dette 

innebærer at gjennomføringen må foretas over lengre tid enn planlagt. Fraværet av en vitenskapelig 

stilling på kirkelig middelalderkunst gjør forvaltningen av denne samlingen vanskelig.  

Besøks- og utlånsvirksomheten er en annen stor ressursmessig utfordring, som ikke kan løses av 

seksjonen alene. Med tilgjengeliggjøringen av den arkeologiske samlingen på nettet har AS opplevd en 

sterkt økende interesse fra både norske og utenlandske institusjoner knyttet til utlån og besøk. Dette er 

saksområder i sterk vekst. Denne utviklingen antas å fortsette og vil sannsynligvis medføre en 

etterspørsel etter gjenstander til utlån og generell publikumsinformasjon som ikke vil kunne dekkes.  AS 

har en underbemanning som gjør at vi allerede i dag må erkjenne at vi ikke har kapasitet til å 

imøtekomme alle henvendelser fra publikum, eksterne fagmiljøer og museer.  Grunnlagsdokumenter 

for håndtering og prioriteringer av slike henvendelser må derfor utvikles.  
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Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK) - samlinger og samlingsansvar 

Samlinger 
Kulturhistorisk museums etnografiske samling eies av Universitetet i Oslo og forvaltes av KHM på 

dennes vegne. Det ansvaret forvaltningen av samlingen innebærer, må imidlertid ses i et større 

perspektiv. Samlingen er Norges største og viktigste av sitt slag (ca. 55.000 gjenstander), og inneholder i 

tillegg til gjenstander av kulturhistorisk verdi samlinger av nasjonal, historisk betydning. Et eksempel på 

dette er Roald Amundsens samlinger fra Nordvestpassasje-ekspedisjonen. Dessuten inneholder 

samlingen en rekke gjenstander og gjenstandssamlinger av uvurderlig kulturell verdi for de samfunn 

hvor de har sin opprinnelse. Som ett av flere eksempler kan nevnes at KHM antas å ha verdens tredje 

største samling av gjenstander fra den indianske gruppen Kaxuyana (Brasil), en befolkning som i dag har 

mistet så godt som alle materielle spor av sitt tradisjonelle levesett. KHMs ansvar for den etnografiske 

samlingen innebærer derfor et ansvar for andre samfunns kulturskatter.  

Myntkabinettet omfatter ca. 250 000 gjenstander fra alle land og verdensdeler, fra ca. 700 f.Kr. til i dag. 

De viktigste samlingene er: systematisk samling (175,000); funnsamling/kirkefunn (20,000); pengesedler 

(20,000); ordener (10,000) og medaljer (30,000). Innenfor Norges grenser er dette den eneste 

samlingen som kan oppvise representativitet i global kontekst med gjenstander fra de siste 2500 år. 

Samlingene omfatter verdens største og viktigste samling av norske mynter og medaljer og en av 

verdens viktigste samlinger vikingtidsmynter med vekt på skandinaviske, tyske og angelsaksiske 

pregninger. Myntkabinettet har egen gjenstandsdatabase med over 100,000 mynter og medaljer, og er 

største leverandør til Universitetsmuseenes fotoportal for numismatikk. Samlingsansvaret omfatter 

også forvaltning av Myntkabinettets omfattende arkiver, som skriver seg tilbake til grunnleggelsen i 

1817. Myntkabinettet er nasjonal vedtaksinstitusjon for numismatiske og pengehistoriske objekter, og 

er forvaltningsmyndighet for numismatiske funn fra de ti østnorske fylkene. For tiden er Myntkabinettet 

tillagt ansvaret som myndighetenes kontaktpunkt for saker om ulovlig innførsel/utførsel av arkeologiske 

og etnografiske gjenstander. 

Antikksamlingen består av 3,600 gjenstander. En fjerdedel er egyptiske, de øvrige er hovedsakelig 

greske, etruskiske og romerske. Samlingen inkluderer også en liten samling kileskrifter fra 

Mesopotamia. Antikksamlingen bygger i hovedsak på gaver fra kong Oscar den II, baron Plato von 

Ustinow og Arvid Andrén, supplert av enkelte donasjoner samt noen innkjøp av Ingvald Undset i Italia 

på 1800-tallet. Oscar II mottok kister og utstyr fra faraonisk tid fra den egyptiske stat i 1893, og 

halvparten ble donert til Etnografisk museum i Oslo. Det var to mumiekister, et mumiedeksel og 42 

usjabtier fra omkring år 1000 f. Kr. Da Kulturhistorisk museum ble opprettet i 1999 ble antikksamlingen 

organisert som egen enhet.  

Samlingsansvar 
SENKs samlingsansvar ivaretas som et institusjonelt ansvar på vegne av hele KHM og i samarbeid med 

andre deler av KHMs organisasjon. Samlingsenhetenes ansvar innenfor KHM innebærer et spesialansvar 

for deler av samlingene på vegne av museet og dets ledelse. De fire hovedkategoriene under 

samlingsansvaret ivaretas slik av SENK: 

 

 Bevaring. Gjenstandene i samlingen er å betrakte som museets kapital. SENK har et ansvar for å 

påse at KHM som helhet ivaretar oversikt, dokumentasjon og konserveringsmessig vedlikehold 

av samlingen, inkludert tilfredsstillende magasineringsforhold og registreringsrutiner. Arbeidet 

skjer i dialog med de ulike avdelinger/grupper som har fagansvar for museets 

konserveringsvirksomhet, for dokumentasjonsarbeidet og for bevaring og sikring i magasiner og 
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utstillinger.  Myntkabinettets samling omfatter sentralt funnmateriale fra norsk vikingtid og 

middelalder som har sterkt behov for konservering. 

 

 Forskning. Stortingsmelding nr. 22 Kjelder til kunnskap og oppleving (1999-2000) slår fast at: 

”For å fylla rolla som aktive samfunnsinstitusjonar er det avgjerande viktig at 

museumsverksemda femner om eller på annan måte knyter an til forsking og forskingsresultat”. 

Museumsgjenstander fra fjerne land og andre tider har liten mening uten at de blir satt inn i en 

sammenheng, en sammenheng som vil måtte bygges og fortolkes med utgangspunkt i 

fortolkerens samtid og horisont. Dette innebærer at museenes meningsproduksjon er en 

uavsluttet prosess, og at KHM har en forpliktelse til å bidra til å gjøre gjenstander og samlinger 

til meningsbærere for sin egen tid. For den etnografiske samlingen er museets forvaltning av 

gjenstandenes meningskontekst spesielt krevende fordi publikums forståelse av ikke-europeiske 

samfunn og kulturtrekk har en tendens til å skifte raskt som følge av migrasjonstrender, 

demografisk utvikling, politiske og sosiale endringer osv. Dette gjør at fortolkningen av 

samlingen ikke utelukkende kan være orientert mot gjenstandene som sådan, men må ha en 

eksplisitt samtidig dimensjon. 

  

 Tilgjengeliggjøring. Museer har en forpliktelse ikke bare til å utføre dokumentasjon og forskning 

selv, men til å gjøre gjenstandene og informasjon om dem tilgjengelig for det generelle 

publikum, for de samfunn hvor de har sin opprinnelse og for andres forskning i nåtid og framtid. 

For SENK innebærer dette å formidle resultater av forskning gjennom akademiske kanaler, vise 

fram samlingen og dens relevante meningssammenheng gjennom utstillingsvirksomhet og gjøre 

samlingen tilgjengelig for andres kunnskapsproduksjon, fysisk og digitalt. Myntkabinettet er i 

praksis nasjonalmuseum for numismatikk og pengehistorie. Dette medfører et utvidet ansvar 

som også omfatter en helhetlig utvikling av bibliotek, rådgiverfunksjon for andre museer, 

samlinger og medier, representasjon i nasjonale og internasjonale utvalg, komiteer og 

redaksjoner, mv. 

 

 Tilvekst og dokumentasjon. SENK har en annen og mindre akutt tilvekstproblematikk knyttet til 

sine samlinger enn Arkeologisk seksjon. Selv om Myntkabinettet har en vesentlig tilvekst som 

følge av forvaltningsansvar (funn) og pliktavlevering fra Det norske myntverk og Norges Banks 

seddelproduksjon, ligger hovedutfordringen i samlingsarbeidet for SENK mer i å komplettere 

samlingen systematisk enn i å innlemme store antall nye gjenstander. I forhold til den 

etnografiske samlingen har seksjonen en stor oppgave med å bygge ut dokumentasjonen av 

allerede innkomne gjenstander, både gjennom innhenting av nye opplysninger og 

systematisering av eksisterende materiale. Blant annet ønsker seksjonen å innhente 

feltdokumentasjon (bilder, lydopptak osv.) fra nålevende antropologer som har levert samlinger 

til museet.  

 

I forvaltningen av sitt samlingsansvar står SENK overfor en rekke utfordringer. Blant de mest krevende 

er KHMs generelle knapphet på konserverings- og fototjenester og en mangelfull bemanning av 

vitenskapelig tilsatte. Én vitenskapelig ansatt innenfor fagområdet klassisk arkeologi gjør forvaltningen 

av dette samlingsansvaret sårbart. Avdeling for etnografi mangler samlingsansvarlig vitenskapelig 

personale innenfor halvparten av sine regioner. Som følge av at KHM har brukt betydelige ressurser for 
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å tilgjengelig gjøre museets etnografiske samlinger digitalt, er det en sterkt økende interesse for 

samlingene fra utenlandske institusjoner. 

Myntkabinettets samlinger dekker hele verden og alle historiske tider. Det vitenskapelige personalet 

dekker antikken og nordisk vikingtid og middelalder. I praksis omfatter samlingsforvaltningen i vesentlig 

grad Norge i nyere og moderne tid, samt medaljesamlingen. På disse områdene har KHM/SENK i dag 

ikke vitenskapelig kompetanse. SENK forsøker likevel å dekke hele samlingsansvaret, for alle perioder, 

steder og gjenstandsgrupper, med dagens personale, med de begrensninger dette medfører.  

 

 

10. Seksjonene 

  

10.1 Administrasjonen        
Administrasjonen består av nåværende avdelinger for økonomi og personal/drift med unntak av IT-

enheten (2 stillinger) som foreslås flyttet til Seksjon for samlingsforvaltning. I tillegg overføres 

forskningsrådgiver fra museumsdirektørens stab; en nyopprettet stilling som utstillingsrådgiver (se 

kap.11) plasseres også i administrasjonen. 

 

Det skal opprettes en såkalt prosjektdesk for å sikre at KHMs portefølje av prosjekter får den 

økonomisk/administrative støtte de trenger (se foran). Administrasjonen vil bli ledet av KHMs nye 

assisterende direktør. «Koad» er betegnelsen på administrasjonens ledergruppe, bestående av ass.dir, 

de to avdelingslederne, forskningsrådgiver, utstillingsrådgiver og rådgiver/lederassistent. 

 

Administrasjonen har store og krevende oppgaver i en kompleks organisasjon. Det er nødvendig å 

optimalisere og effektivisere virksomheten på flere plan. Blant de viktigste endringer er: 

 

 Lederfunksjonen overtas av den nyopprettede stillingen som assisterende direktør. 

 Administrasjonens kapasitet og kompetanse styrkes gjennom kunngjøring av to ledige stillinger: 

en stilling som prosjektøkonom/prosjektkoordinator og en stilling som personalkonsulent. Den 

første er finansiert gjennom en 3-årig ekstern prosjektbevilgning (med sikte på senere fast 

tilsetting); den andre er ledig pga. vakans og pensjonering i to halve stillinger i 

administrasjonen. 

 Det etableres en egen prosjektdesk for å styrke og tydeliggjøre tjenesteproduksjonen mot 

KHMs store prosjektportefølje. 

 Overføringen av forskningsrådgiver fra stab til administrasjonen gjennomføres bl.a. for å sikre 

tettere samspill med administrasjonens økonomi- og personalmedarbeidere. 

 Stillingsfunksjoner omfordeles slik at alle de fire nye fagseksjonene skal være sikret (minst) en 

administrativ støttestilling (seksjonskonsulent). 

 Den ene av de nye seksjonskonsulentene kombineres med en ny støttefunksjon som seminar-/ 

konferanseansvarlig. 

 

I tillegg foretas det overføring av de to stillingene innen IT-støtte fra avdeling for økonomi/IT til seksjon 

for samlingsforvaltning/gruppe for IT-tjenester, arkiv og digital dokumentasjon. Hensikten med dette er 

å sikre et bedre samspill med museets fagpersonale innen GIS og digital dokumentasjon, og å legge til 
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rette for at KHMs samlede IT-ressurser samles i et felles IT-miljø. Forutsetningen er at overføringen ikke 

resulterer i lavere kvalitet i IT-støttefunksjonene over KHMs seksjoner og ansatte. Med sistnevnte 

endring vil administrasjonens hovedansvarsområder spisses mot økonomi, personalforvaltning, drift og 

virksomhetsstyring. En optimalisering av kompetanse og stillingsressursene forutsetter god og enhetlig 

styring, jfr. forslaget om oppretting av en egen prosjektdesk. Det forutsetter også at administrasjonen 

ikke splittes ytterligere opp og at oppfølgingen av ansvarsporteføljen som følger av ovennevnte 

justeringer kan ha fremlagte organisatoriske modell som sin ramme.  

 

Det foretas en intern overføring av kantinedriften og kantinemedarbeider fra avdeling for personal/drift 

til avdeling for økonomi. 

 

En ny stilling som utstillingsrådgiver/kreativ fasilitator legges inn under administrasjonen på lik linje 

med forskningsrådgiver, og med ass.direktør som nærmeste leder. Stillingen vil få oppgaver i tilknytning 

til administrasjonens hovedansvarsfelt, men plasseres her i stedet for i Publikumsseksjonen grunnet en 

premiss om uavhengighet i forhold til apparatet rundt utstillingsproduksjonene. Plasseringen vil også 

sikre at det etableres et godt grunnlag for et ønsket og nødvendig samarbeid med forskningsrådgiver. 
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Administrasjonens ansvar og oppgaver 

Kjerneområder i administrasjonens ansvars- og oppgaveportefølje vil være: 

 Støttetjenester innen økonomi, personal, drift og prosjektstyring. 

 Virksomhetsstyring, kvalitetssikring og rapportering. 

 Koordinering og lederstøtte.  

HMS, bygningsdrift og prosjektutvikling nytt museum vil bli overført til den nye sentrale stabsenheten. 

 

Administrasjonens kjernekompetanse 

 Kompetanse i økonomistyring, budsjettering, prosjektøkonomi og regnskap. 

 Kompetanse i personalforvaltning på hele feltet av oppgavetyper som institusjonen må ivareta. 

 Bred kunnskap om, og gode praktiske ferdigheter i, alle IT-plattformer som benyttes i UiOs 

styringssystemer. 

 Gode kunnskaper om rammene for styring og forvaltning fastsatt i lover, regler og avtaleverk. 

 Generelle (generiske) ferdigheter knyttet til planlegging, organisering og kommunikasjon. 

 

Stillinger 

 Administrasjonen vil med sin nye organisering få totalt 20 stillinger; disse innbefatter også stillingene som 

forskningsrådgiver og utstillingsråder, den ene overført fra museumsdirektørens stab, den andre 

nyopprettet. 

 Lederansvaret for KHMs administrasjon vil bli overført til den nye funksjonen som assisterende direktør 

(stilling overført fra FS etter sammenslåing av de to arkeologiseksjonene). 

 Stillingen som forskningsrådgiver overføres fra museumsdirektørens stab til administrasjonen. 

 To stillinger innen IT-støtte overføres fra administrasjonen/avd. for økonomi og IT til seksjon for 

samlingsforvaltning/gruppe for IT-tjenester, arkiv og digital dokumentasjon. 

 En stilling som HMS-rådgiver overføres fra administrasjonen/gruppe for personal, HMS og drift til ny 

sentral stabsenhet. 

 To ledige stillinger innen økonomi og personal (se foran) kunngjøres. 

 En ny stilling som utstillingsrådgiver/kreativ fasilitator legges inn under administrasjonen på lik linje med 

forskningsrådgiver, og med ass.direktør som nærmeste leder. 

 

 

10.2 Arkeologisk seksjon 
Arkeologisk seksjon er en ny seksjon basert på sammenslåing av tidligere Forminneseksjonen (FS) og hoveddelen 

av Arkeologisk seksjon (AS). Med unntak av fem stillinger innen numismatikk og klassisk arkeologi ved 

nåværende AS samt en stilling innen GIS-arbeid ved FS, vil samtlige stillinger i nåværende to seksjoner bli overført 

til den nye seksjonen. 

 

Funksjonen som seksjonsleder for den nye seksjonen vil bli ivaretatt av den ene av dagens to seksjonsledere. Den 

andre av disse vil bli overført til en nyopprettet funksjon som assisterende direktør og leder av administrasjonen 

(se foran). Til seksjonens ledelse er det også knyttet en funksjon som koordinator (prosjektkoordinator - 

kontorsjef) for seksjonens store portefølje av arkeologiske utgravninger etter kulturminneloven. Det vil også bli 

opprettet en ny funksjon som katalogiseringskoordinator; denne vil bli besatt av en av de fast tilsatte i seksjonen. 

To seksjonskonsulenter vil arbeide spesifikt med støttefunksjoner i den daglige driften av seksjonen. 
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Seksjonsleder vil ha en fast stedfortreder, valgt blant seksjonens fast tilsatte. Seksjonslederen, stedfortreder og 

prosjektkoordinator utgjør seksjonens daglige ledelse. 

 

Seksjonen vil bli inndelt i fagtematiske grupper, videre en gruppe for magasinforvaltere og en gruppe for 

forvaltningsinitierte utgravninger. Sistnevnte gruppe består av ansatte i KHMs utgravningsprosjekter etter 

Kulturminneloven. Seksjonsleder utpeker koordinator for hver av gruppene. Stedfortreder ivaretar oppfølgingen 

og koordineringen av gruppenes aktivitet. Prosjektkoordinator/kontorsjef har linjeledelse for fagpersonalet i 

gruppe for forvaltningsinitierte utgravninger. Tilsatte i gruppene vil delta i forskjellige tverrseksjonelle team for å 

løse løpende driftsoppgaver i organisasjonen. Seksjonen vil ha en stor og variert prosjektportefølje. 

 

 

En samlet arkeologisk fagseksjon vil sikre et enhetlig og helhetlig grunnlag for prioritering av arbeidsoppgaver og 

ressurser. Med dagens organisering gjøres det mye dobbeltarbeid mellom Forminneseksjonen og Arkeologisk 

seksjon, og det foregår til dels konkurranse om knappe interne midler. En samordning vil bidra til å minske den 

interne administrative belastningen. Det vil lette koordineringen av oppdrag og samarbeid både internt og 

eksternt. En samlet arkeologisk seksjon vil effektivisere bruken av spisskompetanse og gi bedre muligheter for 

spesialisering. Et bedre samarbeid innad i det arkeologiske miljøet vil bidra til tettere faglige relasjoner, større 

faglig tyngde og en bevisstgjøring i forhold til nye samarbeidsmuligheter. Totalt vil en sammenslåing redusere det 

samlete behovet for administrative støttefunksjoner. Likeledes vil behovet for representasjon i interne og 

eksterne råd og utvalg reduseres.  
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Suksessen for nye AS er helt avhengig av medarbeidernes involvering og kreativitet i det kommende utviklings- 

og implementeringsarbeid. Hvilken innretning eller tilnærming som skal ligge til grunn for etableringen av de 

fagtematiske gruppene er ikke besluttet. Det er de ansatte som må utvikle forslag til både innretning, 

organiseringsprinsipp og arbeidsform. Det er minst fem mulige prinsipper for innretningen; den kan enten 

baseres på seksjonens arbeidsoppgaver eller virksomhetsområder, ha en periodisk inndeling, ta utgangspunkt i 

regioner eller aktuelle arkeologifaglige tematikker, eller en kombinasjon av flere av disse. Dette blir en stor og 

krevende utfordring for arkeologimiljøet i månedene som kommer, men det må være på plass en omforent 

modell for gruppene før etableringen av den nye seksjonen kan finne sted. Uten en omforent modell vil det være 

vanskelig å oppnå de rasjonaliseringseffekter som er nødvendige for en realisering av museets visjon om 

samspillet mellom de tre F-ene; forskning, forvalting og formidling, og for etableringen av tverrseksjonelle team. 

Seksjonens største utfordring er knyttet til de løpende forvaltningsoppgavene. Denne utfordringen kan kun løses 

gjennom en tydeligere prioritering av oppgaver, omforente rutiner og med en klar fordeling av ansvar og plikter 

både på institusjonelt og personlig nivå. Samtidig skal forskningstiden beskyttes. Dette er en utfordrende 

oppgave for både seksjonsleder, den enkelte forsker og det samlede arbeidsmiljø. Utviklingen av en 

fellesskapskultur som hegner om forskningstiden må stå høyt på seksjonens agenda. Det vil også være av 

avgjørende betydning at sammenhengen mellom kunnskapsutvikling, -formidling og samlingsforvaltning er 

åpenbar i samarbeidsrelasjoner og i oppgaveportefølje.  

 

Et sterkt fagmiljø i AS vil gjøre KHM enda mere interessant som samarbeidspartner utad. Dette ville ikke bare 

kunne bidra til en styrking av vår portefølje av forskningsprosjekter, men i større grad aktualisere KHMs 

arkeologiske samlinger på den internasjonale, forskningsagenda. 

 

Seksjonens ansvar og oppgaver 

Kjerneområder i Arkeologisk seksjons ansvars- og oppgaveportefølje vil være: 

 Forskning, formidling og forvaltning innenfor seksjonens faglige hovedansvarsområde – arkeologien. 

 Systematisk samlingsutvikling gjennom arkeologiske utgravninger og rådgivning i henhold til 

bestemmelsene i kulturminneloven m/forskrifter. 

 Forvaltning og faglig tilsyn med KHMs arkeologiske samlinger 

 

Seksjonens kjernekompetanse 

 Forskningsbasert kompetanse på høyeste nivå i nordisk arkeologi, middelalderens kirkekunst og runologi. 

 Bred kompetanse i forvaltningsarkeologi og i kulturminneforvaltningens ulike kunnskapsfelter. 

 Kompetanse for forskningsbasert forvaltning av KHMs arkeologiske samlinger. 

 Kompetanse i moderne magasindrift, og i drift og vedlikehold av seksjonens gjenstandsdatabaser. 

 

Stillinger 

 Nye AS vil totalt få 28 stillinger. 

 Leder av nåværende AS vil overta funksjonen som seksjonsleder; leder av nåværende FS vil bli overført til 

ny funksjon som assisterende direktør og leder av KHMs administrasjon. 

 En av seksjonens tilsatte skal oppnevnes i funksjon som katalogiseringskoordinator.  

 To vitenskapelige stillinger innen numismatikk, en vitenskapelig stilling innen klassisk arkeologi, en 

forskerstilling med ymse fagansvar og en stilling som magasinforvalter i det nåværende AS vil bli overført 

til den nye Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi. 

 En stilling som overingeniør i GIS-metoder vil bli overført til den nye Seksjon for samlingsforvaltning. 
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10.3 Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK)  
Seksjonen er en ny seksjon satt sammen av eksisterende Etnografisk seksjon og fagene numismatikk og 

klassisk arkeologi fra tidligere Arkeologisk seksjon. Fra Arkeologisk seksjon overføres to vitenskapelige 

stillinger i numismatikk, en vitenskapelig stilling innen klassisk arkeologi, en forskerstilling med ymse 

fagansvar og en stilling som magasinforvalter. Den nye seksjonen er organisert i to avdelinger: avdeling 

for etnografi og avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi. Den nye seksjonens magasinforvaltere  

(4 stillinger) er samlet i en felles gruppe. Seksjonen vil ha en variert prosjektportefølje, og de tilsatte vil 

delta i tverrseksjonelle team for løsning av løpende driftsoppgaver ved museet. Inndelingen av 

seksjonens nye fagmiljøer i avdelinger har sin årsak i faglig-strategiske prioriteringer, herunder hensynet 

til forvaltningen av seksjonens forskjelligartede samlinger. 

 

I tråd med fullmaktsstrukturen for avdelinger (se foran), vil de to avdelingene ha egne budsjettmidler 

med BDM-myndighet for avdelingenes ledere; i tillegg kommer fullt personalansvar for avdelingenes 

tilsatte. Avdelingene beholder ansvaret for forvaltningen av de aktuelle samlinger (myntsamlingen, 

antikksamlingen og etnografisk samling) og ivaretar det statlige forvaltningsansvaret for disse på samme 

måte som i dag. Seksjonslederen skal disponere over en viss sum budsjettmidler for faglige fellestiltak. 

 

Som den eneste av KHMs seksjoner etableres det for SENK en ordning med valgt seksjonsleder, altså en 

videreføring av den ordning som har vært gjeldende for tidligere Etnografisk seksjon. Seksjonslederen 

velges blant seksjonens fast vitenskapelig tilsatte for 4 år av gangen i tråd med «Normalreglene for valg 

og tilsetting av instituttledere og dekaner» ved UiO og etter utfyllende bestemmelser fastsatt av KHMs 

styre. Den valgte seksjonslederen ivaretar samtidig, og i personalunion, funksjonen som leder for 

avdelingen stillingen hans tilhører. Lederen for den andre avdelingen, altså den avdeling som ikke 

innehar seksjonslederfunksjonen, er seksjonslederens faste stedfortrededer. Valg av avdelingsleder(e) 

foretas parallelt med valget på seksjonsleder for en periode på 4 år i henhold til regler fastsatt av KHMs 

styre. Gruppen for magasindrift ligger direkte under seksjonsleder.  
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De etnografiske, numismatiske og klassiske museumssamlingene samler forskere med et omfattende 

internasjonalt forskernettverk innen respektive områder, og med inngående kjennskap til seksjonens 

samlinger.  En konsolidering av avdeling for etnografi og avdeling for mynt/antikk gir gode rammer for å 

realisere samlingenes faglige og forskningsmessige potensial. Det styrker mulighetene for etablering av 

nye felles faglige arenaer. 

 

SENKs tverrfaglige oppbygging vil knytte Forskning, Forvaltning og Formidling sammen i en helhetlig 

struktur. Seksjonens samlede kompetanse vil bidra til å realisere KHMs nye visjon, der prosjektkultur, 

tverrfaglighet og konvergenstenkning står sentralt. Mye av virksomheten som samles i SENK er allerede 

forankret i en prosjektkultur. En klarere faglig identitet i et tverrfaglig miljø styrker denne plattformen.  

Seksjonens faglige innhold baseres på den omfattende kartleggingen utført i forbindelse med museets 

prosess for faglige prioriteringer (2008), og videreutvikling av dette arbeidet. Dagens prosjektportefølje 

vil videreføres og utvikles innenfor rammene av en ny seksjon. Både etnografi, numismatikk og klassisk 

arkeologi er det en må kunne beskrive som «småfag» ved Kulturhistorisk museum. En konsolidering i en 

større felles seksjon vil styrke fagenes posisjon i organisasjonen.  

 

 

Seksjonens ansvar og oppgaver 

Kjerneområder i Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologis ansvars- og oppgaveportefølje vil 

være: 

 Forskning, formidling og forvaltning innenfor seksjonens faglige hovedansvarsområder - etnografi, 

numismatikk og klassisk arkeologi. 

 Forvaltning og kuratering av seksjonens samlinger- etnografisk samling, myntsamlingen og 

antikksamlingen. 

 

Seksjonens kjernekompetanse 

 Forskningsbasert kompetanse på høyeste nivå i etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi. 

 Kompetanse for forskningsbasert forvaltning av KHMs etnografiske, numismatiske og antikke samlinger. 

 Kompetanse i moderne magasindrift, og i drift og vedlikehold av seksjonens gjenstandsdatabaser. 

 

Stillinger 

 SENK vil totalt få 12 stillinger. 

 Seksjonen er satt sammen av eksisterende Etnografisk seksjon og fagene numismatikk og klassisk 

arkeologi fra tidligere Arkeologisk seksjon. 

 To vitenskapelige stillinger i numismatikk, en vitenskapelig stilling innen klassisk arkeologi, en 

forskerstilling med ymse fagansvar og en stilling som magasinforvalter overføres fra tidligere 

Arkeologisk seksjon. 
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10.4 Seksjon for utstillinger og publikum 
Seksjonen består av tidligere Utstillings- og publikumsseksjonen (UPS) pluss Gruppe for foto, som er 

flyttet hit fra tidligere Dokumentasjonsseksjonen (DS). Avdeling for forretningsdrift ligger her pr. nå, 

men skal utredes for mulig organisering som et selskap under UiOs organisasjon for randsoneaktivitet 

(Unirand AS).  

 

Å samle disse kompetansene i SPU bygger opp under den utadrettede orienteringen av seksjonen. 

Sammenkoblingen av fagfeltene gir en seksjon med gode muligheter for faglige synergier og 

komplementaritet i arbeidsoppgavene. Det legger også et godt grunnlag for fornuftige 

samarbeidsrutiner på tvers av seksjonene.  

 

Prosjektarbeid er en arbeidsform de tilsatte ved Seksjon for publikum og utstillinger (SPU) er vel vant 

med. De tilsatte vil bidra med sin brede formidlingskompetanse innen kommunikasjon, 

publikumskunnskap, foto, pedagogikk, utstillingsproduksjon og markedsføring inn i KHMs ulike 

prosjekter, aktiviteter og ideutviklingsarenaer («Det røde rom»).  

Den nye organisasjonsmodellen for KHM åpner opp for å lette samarbeidet på tvers av organisasjonen 

om oppgaver som krever sammensatt kompetanse. For å få dette til er klare prioriteringer og en 

tydeliggjøring av ansvar og roller helt avgjørende.  

Seksjon for publikum og utstillinger skal ivareta to hovedfunksjoner ved museet: 

 Utadrettet kommunikasjons - og informasjonsarbeid. Det inkluderer pressearbeid, nettsider, 

arrangementer, nettverksarbeid rettet mot ulike publikumsgrupper, markedsføring, og 

pedagogisk tilrettelegging for skoler og andre besøkende. Museets kompetanse innen fotografi 

ansees som et vesentlig bidrag til KHMs utadrettede profil.  

 Utstillingsproduksjon: bygging av utstillinger som er besluttet realisert.  
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Gruppe for kommunikasjon har ansvar for nettarbeid, informasjon - og markedsføring, koordinering av 

mangfoldsarbeidet, planlegging og gjennomføring av arrangementer i museets regi, fotobestillinger og 

publiseringsstøtte. Tilsatte vil være aktuelle bidragsytere i de kreative fasene av utstillingsarbeid, i 

kommunikasjonsarbeid og markedsføring av utstillinger og i planlegging og gjennomføring av 

arrangementer. 

Gruppe for skoleformidling vil få ansvaret for pedagogisk tilrettelegging av musets utstillinger og 

ressurser for skoler og andre. Dette inkluderer utarbeiding av nye tilbud tilpasset museets 

utstillingsprofil og rådende læreplaner, utforming av pedagogiske undervisningsopplegg for elever i 

museene, oppfølging av lærere/ skoler og omvisning av skoleklasser Tilsatte vil være bidragsytere i de 

kreative fasene av utstillingsarbeid og som tolkningskuratorer i arbeidet med museets utstillinger. 

Gruppe for fotografi innehar bred visuell kompetanse. Etter omlegging vil arbeidsområdet i større grad 

være rettet mot prakt- og publiseringsfotografi, og fotografi til utstillinger og profilering av museet utad. 

Dokumentasjonsfoto for arkiv/database vil stort sett ivaretas av de som daglig jobber med 

gjenstandene (konservatorer, magasinforvaltere, vitenskapelig ansatte etc.). Fotografene vil være tungt 

involvert i REVITA-linjene og i fotoarbeid tilknyttet ulike prosjekter/ bestillinger på tvers i 

organisasjonen. De tilsatte vil være aktuelle bidragsytere i de kreative fasene av utstillingsarbeidet. En 

av fotografene vil alltid være knyttet opp mot gruppe for utstillingsproduksjon for gitte perioder. 

Gruppe for utstillingsproduksjon har ansvar for fysisk realisering av utstillinger i museets utstillingsrom 

med utgangspunkt i konkrete produksjonsplaner.  Gjennom plasseringen av disse oppgavene i en egen 

gruppe legges grunnlaget for styrking og profesjonalisering av KHMs tekniske utstillingsproduksjon. 

Gruppen vil bli styrket gjennom overføring av en stilling som håndverker/smed fra tidligere 

Konserveringsseksjonen og gjennom oppretting av en ny stilling som designer/utstillingsarkitekt.  

 

Seksjonenes ansvarsområder og oppgaver 

 Ivareta museets tekniske utstillingsbygging. 

 Ivareta museets utadrettete kommunikasjons- og markedsføringsarbeid mot allmenheten og 

skoleverket. 

 Ivareta museets årlige arrangementsprogram. 

 Utvikle pedagogiske undervisningsprogram for skoleverket tilpasset læreplanene og museets 

aktiviteter 

 Ivareta museets behov for visuell fotografisk kompetanse. 

 Seksjonens tilsatte er ressurspersoner for KHMs ulike prosjekter og aktiviteter. 

 Museets forretningsvirksomhet - driften av butikker og billettsalg. 

Seksjonens kjernekompetanse 

 Kompetanse innen utstillingsbygging, utstillingsdesign og prosjektering. 

 Kompetanse innen kommunikasjon og markedsføring. 

 Formidlingskompetanse forankret i museets ulike vitenskapelige fagområder. 

 Pedagogiske kompetanse. 

 Fotografisk kompetanse. 

 Kompetanse i drift av museumsbutikker og billettsalg 
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Stillinger 

 Publikums- og utstillingsseksjonen vil totalt få 22 stillinger. 

 En stilling (p.t. ubesatt) overføres fra museumsdirektørens stab/Fornminneseksjonen - ny 

stilling som nettredaktør. 

 Fem stillinger som fotograf (hvorav noen deltidsstillinger) overføres fra tidligere 

dokumentasjonsseksjonen til gruppe for foto. 

 En stilling som ansvarlig for fotodatabaser/fotobestillinger overføres fra tidligere 

dokumentasjonsseksjonen til gruppe for kommunikasjon.  

 Ny stilling som utstillingsarkitekt kunngjøres. 

 Stilling som håndverker/smed overføres fra nåværende konserveringsseksjon til gruppe for 

utstillingsproduksjon. 

 

 

10.5 Seksjon for samlingsforvaltning 
Seksjonen består av tidligere konserveringsseksjonen og deler av tidligere dokumentasjonsseksjonen. 

Administrasjonens IT-enhet overføres hit, med plassering i Gruppe for IT-tjenester, Digdok og arkiv. 

 

 

 
 
Seksjonen består av tidligere konserveringsseksjonen, deler av tidligere dokumentasjonsseksjonen og 

enkelte funksjoner fra tidligere utstillings- og publikumsseksjonen. Administrasjonens IT-enhet 

overføres hit, med plassering i Gruppe for IT-tjenester, Digdok og arkiv.  
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Samlingsforvaltningsseksjonen vil ha en sentral rolle i å oppnå målene som er formulert i FA-analysen. 

Seksjonen samler vitenskapelig og teknisk kompetanse som er en forutsetning for at samlingene 

bevares og dokumenteres best mulig. Samlingene er utgangspunktet for den museale virksomheten. 

Gjennom sitt ansvar for å bevare og dokumentere samlingene har samlingsforvaltningsseksjonen en 

sentral rolle i å utvikle den museale egenarten ved at samlingene aktiveres i tverrfaglig arbeid arbeidet 

med de tre F'ene – forskning, forvaltning og formidling.  

 

Samlingsforvaltningsseksjonen har ansvar for at museet er blant de beste innenfor seksjonens fagfelt – 

konservering, IKT og arkiv. Alle tilsatte ved seksjonen skal delta aktivt i tverrseksjonelle team, både faste 

team og team som er knyttet til mer kortvarige prosjekter – det forskningsgenererte museumsarbeidet. 

Det er naturlig at seksjonen tar en ledende rolle i det videre arbeidet med utvikling av optimale 

arbeidsrutiner for gjenstandshåndtering ved museet. I tillegg skal seksjonen spille en vesentlig rolle i å 

ivareta og videreutvikle kompetanse i forhold til gjenstandsoppbevaring og magasindrift.  

 

KHM har det største konservatormiljøet i Norge som samlet har en unik kompetanse bygget opp 

gjennom lang tid. Det gir en enestående anledning til å være et ledende miljø for konservering. Det 

følger også et spesielt ansvar for å drive fram utviklingen i faget slik at samlingene blir ivaretatt på en 

best mulig måte.  

 

Museets arkiv har dokumentert samlingene og museets historie gjennom mer enn 200 år. Det er en 

avgjørende faktor for effektiv saksbehandling ved museet. Et godt bemannet og velfungerende arkiv er 

også en forutsetning for å realisere potensialet for forskning og formidling som ligger i 

gjenstandsdokumentasjonen i arkivet. Alle nye saker blir lagret digitalt, og digitalisering av mer 

arkivmateriale er et langsiktig mål.  

 

KHM har også et aktivt miljø for museums-IKT. Utvikling av nye dokumentasjonsmetoder innenfor 

arkeologi blir en av seksjonens viktige oppgaver framover. Dette arbeidet har også som mål å øke 

graden av gjenbruk av elektronisk lagret dokumentasjon innenfor i forskning, forvaltning og formidling. 

På denne måten vil seksjonen være ledende når det gjelder bruk av IKT.  

 

Funksjonsanalysen har ført til en detaljert gjennomgang av oppgavene ved seksjonen. Det gir et godt 

grunnlag for tydeliggjøring av ansvar, oversikt over ressursbehov og prioritering av oppgaver. Etter 

tydeligere prioriteringer av oppgavene er gjennomført, vil det være et mål å øke kunnskapen innenfor 

seksjonens fagfelt gjennom forskning og tverrfaglig samarbeid.  

I et fremtidig museum er det viktig at kompetanse sikres på flere nivå. Det er ønskelig at virksomheten i 

seksjonen får en sterkere forskningsmessig fundering, og at arbeidet med kompetanseutvikling for 

personalet styrkes. I årene framover må dette tydeliggjøres gjennom et mer forpliktende planverk. Det 

er også viktig at seksjonen tilføres faglige og vitenskapelige ressurser på høyeste nivå. 

Avdeling for konservering ivaretar konserveringsbehovet både for eksisterende samlinger og for tilvekst 

til KHMs samlinger. Avdelingen dekker arbeidsområdene arkeologisk konservering, etnografisk 

konservering, bemalt materiale og vikingskipssamlingene. Foruten personale med konserveringsfaglig 

utdanning består avdelingen av en kjemiker med førstestillingskompetanse. Avdelingen har en faglig 

profil knyttet til de mange og komplekse arbeidsoppgaver som faget rommer. Finansieringsgrunnlaget 
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for deler av personalet er basert på frikjøp mot museets eksterne oppdragsportefølje. Avdelingen har 

også oppgaver knyttet til magasindrift, preventiv konservering og sikring. Avdelingens magasinarbeid 

skjer i nært samarbeid med samlingsseksjonenes magasinforvaltere. Egne teamstrukturer for dette vil 

bli (videre-)utviklet. 

Stillingen som avdelingsleder rekrutteres blant det faste konserveringsfaglige personalet for perioder på 

4 år. Stillingen besettes etter intern kunngjøring. 

Etableringen av «Saving Oseberg-prosjektet», herunder tilsettingen av nye stipendiater og post.doc’er, 

danner grunnlag for ytterligere utvikling av museets konserveringsfaglige forskningsmiljøer.  

Et viktig grunnlag for en slik utvikling er også at museet lykkes med å etablere finansiering for 

nødvendige utstyrsinvesteringer innen «natural science/archaeometry/art technology», og at disse - 

sammen med styrket forskningsmessig bemanning - kan danne grunnlag for stabile og lengervarende 

tildelinger av forskningsmidler fra NFR-/EU-kilder o.l. 

Gruppe for It-tjenester, Digdok og arkiv danner rammen rundt utvikling av museets digitale arbeid, 

samler IT-kompetanse i ett miljø og samler forskjellige aspekter ved dokumentasjonsarbeidet ved KHM. 

All generell brukerstøtte og it-administrasjon er samlet her. Samordningen muliggjør faglige synergier 

og bedre koordinering av ulike It-kompetanser. Gruppen skal holde et høyt faglig nivå samt være en 

drivkraft i utvikling av ny metodikk knyttet til feltdokumentasjon og 3D-dokumentasjon. Gruppen skal 

være ansvarlig for museets virksomhet knyttet til MUSIT (Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon). 

KHM ligger langt framme når det gjelder bruk av IKT. Det henger sammen med at den nåværende 

dokumentasjonsseksjonen har vært aktiv nasjonalt og internasjonalt innenfor arkeologi og IKT. For tiden 

sitter KHM som leder for, og har ett av styremedlemmene, i CAA-N (Computer Applications in 

Archaeology – Norway), og er representert i ledelsen av det internasjonale CAA. I 2016 skal KHM 

arrangere en internasjonal CAA konferanse. 

I tillegg har seksjonen hatt ansvar for mye av framdriften i universitetsmuseenes felles databaser i 

MUSIT. Det er viktig at det nye Digdok følger opp dette arbeidet. Det er et mål at Digdok skal være en 

pådriver og kunne finne de beste IKT-løsningene slik at museets mål med de tre F`er kan oppfylles. For å 

oppnå dette er det avgjørende at det disponeres tid til fordypning og forskning på dette feltet. Det vil 

være naturlig at det skrives doktorgrader der IKT-arbeidet står sentralt. 

Prosjekter: Museets database- og GIS-satsing er planlagt organisert som et 5-årig utviklingsprosjekt -

DAP - digital-arkeologisk-produksjonslinje. DAP skal arbeide med teknologi- og metodeutvikling for 

arkeologisk feltarbeid og utvikle rutiner og systemer som bidrar til effektivt arbeid ved museet. DAP-

prosjektet ligger direkte under seksjonsleder. Etter avsluttet 5-års periode skal det vurderes om 

prosjektet skal omdannes til et tverrseksjonelt team.  

«Saving Oseberg»-prosjektet er organisert med tilsatt prosjektleder. Prosjektleder for SO ligger direkte 

under seksjonsleder. SO skal i tillegg ha en særskilt oppnevnt styringsgruppe. Saving Oseberg (SO) er pr. 

nå et treårig prosjekt, men med muligheter for forlengelse for en ny 3-årsperiode. Som del av prosjektet 

tas det sikte på å utvikle et arkeometrisk forskningslaboratorium. Etter avslutningen av Saving Oseberg 

som prosjekt, legges det opp til videreføring av arbeidet innen avdeling for konservering i seksjonen.  
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Seksjonens ansvar og oppgaver 

 Bevaring og sikring av museets samlinger, faglig og forskningsbasert konserveringsarbeid på de 

ulike delene av gjenstandsmaterialet. 

 Konserveringsoppgaver i tilknytning til KHMs forvaltningsansvar. 

 Sikring og preventiv konservering i museets magasiner og utstillinger, herunder klima- og 

skadedyrskontroll. 

 Koordinere og ivareta museets rolle innenfor MUSIT. 

 Ivaretakelse og utvikling av museets IT-kompetanse, herunder a) generell IT-støtte og IT-drift,  

b) særskilt kompetanseutvikling innen databaseutvikling, GIS og digital dokumentasjon og  

c) øvrige IT-behov. 

 Oppfølging av museets arkivdrift og arkivtjenester 

 

Seksjonens kjernekompetanse 

 Konserveringsfaglig og forskningsbasert kompetanse innen arkeologi, etnografi og bemalt kunst. 

 Kompetanse på preventiv konservering og moderne magasindrift. 

 Bred IT - og databasekompetanse og metodikkutvikling for digital dokumentasjon 

 Arkivfaglig kompetanse. 

 

Stillinger 

 Seksjon for samlingsforvaltning vil få totalt 24 stillinger. 

 Stilling som overingeniør i GIS-metoder blir overført fra fornminneseksjonen til gruppe for IT-

tjenester, DigDok og arkiv. 

 To stillinger innen IT-støtte blir overført fra administrasjonen, avd. for økonomi og IT til gruppe for 

IT-tjenester, DigDok og arkiv. 

 Fire stillinger - to arkivstillinger og to stillinger innen it/databasedrift - overføres fra eksisterende 

dokumentasjonsseksjon til gruppe for IT-tjenester, DigDok og arkiv. 

 

 

  

11. Funksjons- og bemanningsplan 
Omtalen av ledelsesfunksjoner, seksjoner, avdelinger og grupper foran (kap.6) gir et samlet bilde av den 

nye organisasjonsstrukturen KHMs FA-analyse ønsker å fremme. Det skilles mellom det strukturelle og 

det innplasseringsmessige, altså mellom følgende to nivåer: 

 

1) Funksjonsdelen: organisasjonskartet, stillingenes innplassering i seksjoner, avdelinger og grupper, 

nye stillinger, kompetansekrav til stillingene. 

 

2) Bemanningsdelen: innplassering av den enkelte KHM-tilsatte i funksjonsplanen, oversikt over nye 

stillinger som må kunngjøres eksternt. 

 

Funksjonsdelen av FA-rapporten fremkommer av foreliggende rapport. Det er også utarbeidet en 

tabellarisk oversikt over alle stillingene på følgende form: 
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Seksjon X, avdeling/gruppe Y: 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

      

 

Oversikten følger som vedlegg til denne rapport. 

 

Det er gjennomført en intern prosess for utarbeidelse av FA-rapportens bemanningsdel, og etter 

Museumsdirektørens beslutning foretatt plasseringer av de enkelte KHM-tilsatte i de ulike 

stillingsfunksjoner. Disse utgjør FA-prosessens bemanningsplan. Denne plan er ikke en del av 

foreliggende rapport. Det redegjøres nærmere nedenfor om prosessen for sluttbehandling av 

bemanningsplanen. 

 

Generelt om KHMs økonomi og om bemanningssituasjonen 

KHM har over flere år hatt finansielle utfordringer, og har siden 2008-09 måttet ha strengt fokus på 

nedbygging av påløpte underskudd. KHMs regnskap er fra 2012/13 igjen brakt i balanse. Et slikt fokus vil 

det også være nødvendig å ha i årene fremover, jfr. mandatet for funksjonsanalysen. Den krevende 

økonomiske situasjonen har tydeliggjort en betydelig grad av underbemanning sett i forhold til 

oppgaveporteføljen. Underbemanningen er særlig tydelig på området samlings- og 

kulturminneforvaltning, hvor det foreligger dokumentasjon på en underbemanning på 12 stillinger. 

Saken er under oppfølging både i forhold til Kunnskapsdepartementet og UiO sentralt.  

 

Nevnte økonomiske situasjon, herunder også FA-mandatets føringer vedrørende de faste 

lønnsforpliktelsene, har gjort at FA-prosessen har blitt gjennomført med et sterkt fokus på å frembringe 

løsninger med basis i det personale vi allerede har. Flere av de nye eller endrede behovene som FA-

analysen har dokumentert, vil følgelig bli søkt løst gjennom justeringer i stillingsinnhold og/eller flytting 

til nye seksjoner og avdelinger/grupper for eksisterende personale (jfr. bemanningsplan). Det har også 

ligget et visst handlingsrom gjennom kjente alderspensjoneringer o.l. Reduksjonen av antall seksjoner 

fra syv til fem (inkl. adm.) har også hatt innvirkning på handlingsrommet. Samlet sett innebærer dette at 

de svært få nye stillingsfunksjoner som foreslås opprettet, gjelder høyt prioriterte behov av 

grunnleggende viktighet for KHMs nye strategi innen forskningsbasert formidling (se foran). 

 

Nye stillinger med umiddelbar kunngjøring  

De to stillingene som er prioritert for snarlig utlysning gjelder: utstillingsarkitekt og utstillingsrådgiver 

(kreativ fasilitator). Begge stillingene er helt avgjørende for at KHMs satsning på utstillinger og 

utstillinger som forskningsgenerende arenaer skal kunne la seg realisere:  

 

 Utstillingsarkitekt/designer: Funksjonen som utstillingsarkitekt er en gammel, regularisert stilling 

som grunnet KHMs økonomiske situasjon ble stilt vakant når forrige stillingsinnehaver gikk av 

med pensjon for tre år siden. Det er kritisk for visjonen om nytt KHM at denne stillingen 

besettes. Stillingen plasseres i seksjon for publikum og utstillinger/ gruppe for 

utstillingsproduksjon. Finansiering: deler av lønnskostnaden kan bli dekket inn gjennom 

reduksjon i eksisterende avsetning til kjøp av designtjenester; det vil også være grunnlag for 

frikjøp mot større utstillingsproduksjoner. 
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 Utstillingsrådgiver/kreativ fasilitator: Stillingen skal sikre samspillet mellom forskning og praktisk 

utstillingsproduksjon. Vedkommende skal bistå i utvikling av ideer til mulige utstillinger og sikre 

det forskningsgenererende potensialet. Det er viktig at stillingen sikres en uavhengig posisjon i 

forhold til utstillingenes produksjonsapparat (SPU/gruppe for utstillingsproduksjon). Den 

plasseres derfor i administrasjonen på linje med forskningsrådgiver, og med ass.direktør som 

nærmeste leder. 

Finansiering: deler av lønnskostnadene vil kunne dekkes gjennom frikjøp mot eksternt 

finansierte utstillings- og forskningsprosjekter. 

 

Stillingsbehov på lengre sikt 

I foreliggende langtidsbudsjett (LTB) 2013-17 er alle stillinger, både vitenskapelige og teknisk-

administrative, lagt inn med 70-års pensjonsalder. Unntaket er de tilfeller hvor det er kjent at 

pensjonering vil foregå på et tidligere tidspunkt. Det vil i løpet av LTB-perioden, og i de kommende 

årene etter denne, være en ikke ubetydelig avgang av personale grunnet alderspensjonering. Det legges 

til grunn at fire (4) vitenskapelige stillinger besettes på nytt innen en tidsperiode på 6-8 år. Dette kan 

både være utlysninger innen eksisterende fagområder, og utlysninger innen nye og udekkede felt 

gjennom inndragning av stillinger på gamle fagfelt. I denne sammenheng må en også vurdere behovet 

for å besette på nytt i stillinger som en periode har stått vakante. Det vil i løpet av 2013-14 bli fremlagt 

en egen sak for KHMs styre om prioritering av fagområder for nye vitenskapelige stillinger i nevnte 6-8 

års periode. Bestemmende for hva som kommer på listen vil både være rene behovsvurderinger og 

analyser av hvilke faglige innretninger som vil gi de beste synergieffekter i forhold til museets faglig-

strategiske satsninger. 

 

Om, og når, kunngjøring i samsvar med prioriteringene skal foretas, vil avhenge av at et tilfredsstillende 

økonomisk grunnlag kan etableres. Det vil være opp til KHMs styre å fatte beslutninger om dette. Det vil 

imidlertid uansett være en kritisk nedre grense for antall vitenskapelige stillinger institusjonen må ha, 

dersom statusen som forskningsbasert universitetsmuseum skal opprettholdes, og dersom KHMs nye og 

faglig ambisiøse strategier skal kunne virkeliggjøres. 

 

Midlertid tilsatte 

KHM har et stort antall midlertidige ansatte tilknyttet den arkeologiske utgravningsvirksomheten etter 

kulturminneloven. Det har i den siste tiden vært arbeidet med flere interne utredninger som har sett på 

ulike modeller for organisering og bemanning av denne virksomheten.  Det har også vært DIALOG med 

tjenestemannsorganisasjonene om saken. Et klart ønske fra tjenestemannsorganisasjonene har vært at 

en større andel av virksomheten som i dag ivaretas av midlertidig tilsatt personale, bør ivaretas av 

personale i faste stillinger. For KHM har en del av utfordringen vært at de store svingningene i behov for 

arbeidskraft gjennom et kalenderår, setter grenser for mange stillinger det evt. er grunnlag for å 

regularisere. Siden 100 % frikjøp mot utgravningsprosjektene ikke er mulig å oppnå, vil det også ligge et 

restfinansieringsbehov for hver nyopprettet stilling som må dekkes over KHMs basisbudsjett. Noe som 

innebærer økt risiko for en allerede sterkt risikoutsatt økonomi. KHM erkjenner imidlertid at det ligger 

rimelighet bak deler av organisasjonenes argumentasjon. KHM tar sikte på å ferdigstille det interne 

utredningsarbeidet innen utløpet av 2013.  

 

  



51 
 

Bemanningsplan - prosedyrer for individuell innplassering i stillingsplanen 

FA-analysens stillingsplan (funksjonsdelen) angir totalt antall stillinger, deres arbeidsoppgaver og 

kompetanseforutsetninger og deres fordeling på seksjoner og avdelinger/grupper. Totalt omtaler 

planen 37 vitenskapelige stillinger og 74 teknisk-administrative stillinger. I tillegg kommer 8 antall 

stipendiatstillinger med full finansiering over UiO-budsjettet. 

 

Innplasseringen av KHM-tilsatte i stillingsplanen vil foregå etter en nærmere fastsatt prosedyre og 

tidsplan. Denne vil ta utgangspunkt i de fullmaktsbestemmelser som følger av lov (tjenestemannsloven) 

og avtaleverk (hovedavtalen m/tilpasningsavtale). Som nevnt ovenfor foreligger det beslutninger fra 

museumsdirektøren om innplasseringer av de enkelte KHM-tilsatte i de ulike stillingsfunksjoner. Disse vil 

imidlertid ikke være endelige før tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelsesrett etter lov- og 

avtaleverket er utøvd. 

 

Alle lederstillinger (strategisk ledelse, seksjonsledelse og avdelingsledelse i seksjonene) er forutsatt 

besatt av personale som i dag er tilsatt i faste lederstillinger ved KHM. Unntaket fra dette er Seksjon for 

etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi, hvor rekruttering vil skje gjennom valg (se kap.10.3). 

 

Det endelige løpet for sluttføring av arbeidet med bemanningsplanen vil bli avtalt med 

tjenestemannsorganisasjonene separat. En klar forutsetning fra KHMs side er imidlertid at planen skal 

være klar senest innen KHM-styrets sluttbehandling av FA-rapporten 14. juni 2013. 

 

Kompetanse- og rekrutteringsplan 

Foreliggende bemanningsplaner begrenser seg til eksisterende faste stillingsmasse samt til de 2 nye 

stillinger som foreslås opprettet som del av pågående FA-prosess. 

 

Det var i startfasen av prosessen en intensjon om at FA også skulle innbefatte en fullverdig 

gjennomgang av behovene for kompetanseutvikling blant KHMs stab.  Dette har det vist seg umulig å få 

gjennomført innen FA-prosessens fastsatte tidsrammer. Det er likevel klart nødvendig at en slik 

gjennomgang bør foretas rimelig raskt. Det er også nødvendig at det foretas en full gjennomgang av 

fremtidige rekrutteringsbehov på alle fag- og kompetansenivåer i organisasjonen. Det er forutsatt at en 

slik prosess skal gjennomføres for det vitenskapelige stillingsnivået allerede i løpet av kommende år (se 

over). En tilsvarende gjennomgang bør også foretas for de ikke-vitenskapelige stillingene. 

 

Det legges til grunn at en slik gjennomgang- i form av en Kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM -

skal foretas i løpet av 2014. En god del av grunnlagsmateriale for dette vil fremkomme gjennom høstens 

arbeid med utforming av stillingsbeskrivelser for alle KHM-tilsatte. 
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12. Økonomi- og fullmaktsmodeller 
Den nye organisasjons- og ledelsesstrukturen som følger av FA-analysen gjør det nødvendig å foreta en 

gjennomgang av KHMs nåværende kostnadsstedstruktur, og i forlengelsen av dette av ansvaret og 

fullmaktene til de ulike leder- og koordinatorrollene i organisasjonen. Dette vil også måtte bli spesifisert 

i de nye stillingsbeskrivelsene som skal utformes for KHMs ledere og øvrige tilsatte. 

 

Kostnadsstedstruktur 

Det vil i løpet av høsten 2013, og som del av det nødvendige grunnlagsarbeidet for budsjettprosessen 

for 2014 og 2014-18, bli utarbeidet en ny kostnadsstedsstruktur for KHM. Denne vil måtte håndtere at 

antallet seksjoner er redusert, men også at disse vil være underinndelt på andre måter enn i dag. 

Tilpasninger til kostnadsstedsnummereringen på kostnadssted 270xxx må også løses. Viktige prinsipper i 

arbeidet vil bl.a. være: 

 

- Alle seksjoner og avdelinger samt sentralledelse m/fellesfunksjoner skal tilordnes egne 

kostnadssteder med tilhørende budsjettdisponeringsfullmakt (BDM) for dets ledere.  

- Evt. avsetninger til arbeidet i de fagtematiske gruppene skal disponeres av aktuelle 

seksjonsleder. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om gruppenes avsetninger skal synliggjøres 

gjennom bruk av kontoplanens tiltakssegment. 

- Viderefordelingen av midler etter KHMs incentivmodell skal skje slik at det lavest mulig 

formelle nivå i organisasjonen er mottaker, dvs. avdelingsnivået. Midler fra tilsatte med 

tilhørighet i de fagtematiske gruppene fordeles til seksjonsnivået. 

- Alle seksjonsledere skal disponere en viss mengde fellesmidler, som kan muliggjøre initiering 

av faglig produktivt samarbeid mellom seksjonens avdelinger og grupper. 

- Seksjonenes fastlønnsressurser skal disponeres på seksjonsledernivået  

 

Det må vurderes om, og evt. hvordan, KHMs nye råd (forskningsrådet, utstillingsrådet) samt de nye 

tversgående teamene skal innplasseres i kostnadsstedstrukturen. 

 

Fullmaktsstruktur 

Ledernes BDM-fullmakter i kombinasjon med rollen som personalleder, innebærer ansvar og oppgaver 

på de administrative IT-plattformene, herunder HR-portalen, fakturasystemet, innkjøpssystemet og 

ePhorte. Disse vil bli tydeliggjort i ledernes nye stillingsbeskrivelser og/eller i vedlegg til disse. 

 

 

 

13. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Budsjettmessige konsekvenser - effekter på langtidsbudsjettet (LTB) 

Det er foretatt beregninger av effektene av rapportens forslag for KHMs langtidsbudsjett 2013-2017. 

Rapportens viktigste kostnadsøkende tiltak er fremlegget om oppretting av to nye stillinger som hhv. 

utstillingsarkitekt/designer og utstillingsrådgiver/kreativ fasilitator (se kap.11). Utfra foreliggende 

inntektsforutsetninger viser beregningene at nevnte to stillinger kan legges inn uten negativ utvikling i 

LTB-perioden, og med bibehold av budsjettbalanse i 2017. 
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Endringer i regelverk og rutiner 

Endringsforslagene som fremlegges i FA-rapporten vil nødvendiggjøre div. formalbeslutninger i KHMs 

styre. Dette vil dels være beslutninger styret må foreta med hjemmel i sentralt UiO-regelverk, dels 

beslutninger styret må fatte med hjemmel i Reglement for KHM og NHM, dels beslutninger som vil bli 

spesifisert i et eget forslag til administrasjonsreglement for KHM. Vedtakene vil bl.a. gjelde 

retningslinjene for valg av seksjonsledere/avdelingsledere ved SENK, spesifiserte forslag om KHMs nye 

organisering og fullmaktsstrukturer i henhold til FA-analysen m.m. 

Forberedelsen av disse sakene vil være en del av implementeringsarbeidet for funksjonsanalysen. De 

aktuelle sakene vil bli fremlagt for KHMs styre i løpet av høsten 2013. 

 

Risikovurderinger 

KHMs funksjonsanalyseprosjekt er så stort og omfattende at det er beheftet med betydelige risiki. 

Parallelt med funksjonsanalyseprosessen har det derfor vært jobbet med kartlegging av kritiske faktorer 

- fysiske, organisatoriske, ledelsesmessige og «kulturelle» forhold som kan vise seg å bli hindrende eller 

forsinkende for gjennomføringen av funksjonsanalysens forslag. 

 

Følgende risikofaktorer er kartlagt: 

 

Prosessen: 

- Har FA-prosessen vært godt nok forankret i organisasjonen/blant de tilsatte? 

- Fremstår organisasjonsmodellen som klar og forståelig? 

 

Fysisk realisering:  

- Understøtter de fysiske realiteter modellen; i hvilken grad lykkes vi med å samordne 

funksjoner/seksjoner der det er ønskelig? 

- Hvor stor utfordring er det at alle seksjoner fortsatt vil ha personale fordelt på alle tre 

lokalitetene. 

- Krever enkelte av lokalene oppussing/rehabilitering før de tilsatte kan flyttes til de nye 

arealene?  

- I hvilken grad vil flytting påvirke effektiviteten i organisasjonen? 

 

Tidsperspektiv: 

- Hvor lang tid vil det gå før flyttekabalen faller til ro? 

- Hvordan vil dette påvirke ledernes prioritering av arbeidsoppgaver? 

- Hvor lang tid vil det ta før vi ser positive effekter av ny-organiseringen? 

- Utredning av forretningsdrift som mulig randsoneaktivitet for UiO må gjøres så fort som 

mulig. 

 

Ansvar og ledelse: 

- Modellens realisering vil i stor grad avhenge av seksjonsledernes evne til å lede 

gjennomføringen av reformen. Det er avgjørende at seksjonslederne i fellesskap evner å 

prioritere og å sørge for at det som blir prioritert får gode nok rammevilkår (personal, tid, 

økonomi). 

- Modellen krever profesjonalisering av ledelseskompetanse på alle ledernivå, hvordan sikre at 

denne kompetansen kommer på plass i det nye lederkollegiet. 
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- Vil den ene valgte seksjonslederen (SENK) ha den autoritet som trenges for å ta upopulære 

avgjørelser? 

 

Seksjonene: 

- Er det fare for at store seksjoner kan bli seg selv nok? Svært viktig at de tverrseksjonelle 

teamene blir satt ut i livet så fort som mulig etter implementering av ny modell. 

- Er grepene for styrking og omorganisering av administrasjonen tilstrekkelig til at 

administrasjonen kan levere den støtte som trengs til driften av de store seksjonene? 

- Den eksterne oppdragsvirksomheten består av ekstern finansierte prosjekter med klare 

leveringsrammer. Det er fare for at dette vil dominere AS’ virksomhet, trekke ressurser vekk 

fra arbeidet med museets arkeologiske samlinger og undertrykke det individuelle 

forskningsinitiativet. 

 

Ressursbruk: 

- Antall seksjonsledere er redusert fra 7 til 5, antall avdelinger er økt fra 3 til 6. Dette vil avlaste 

seksjonsledere da det er valgt få, men store seksjoner. Vil likevel mengden av administrasjon 

bli fordelt på flere og trekke ressurser bort fra løsning av løpende oppgaver/daglig drift? 

 

Implementering: 

- Er tiden avsatt til utarbeiding av implementeringsplanen (høsten 2013) tilstrekkelig? 

- I hvilken grad påvirker museets dårlige økonomi mulighetene for rask uthenting av positive 

effekter av omorganiseringen? 

- Hvor utfordrende er det for nye AS å balansere den eksternt finansierte 

oppdragsvirksomheten og de museale samlings- og forskningsoppgavene? 

- En fare for at seksjonene lukker seg rundt seg selv i realiseringsfasen, og at denne trekker ut 

fordi det tar tid å få det logistiske på plass? 

 

Listen over risikofaktorer vil være et viktig grunnlagsdokument under arbeidet med 

implementeringsplanen høsten 2013. Gjennom aktiv bruk av dette i detaljeringen av planarbeidet, og 

gjennom oppfølging via beslutninger og ressursallokeringer fra ledelsens side, vil utfordringene kunne 

forebygges og problemene en vet vil komme, kunne mildnes. 

 

Listen over risikomomenter vil også være en viktig del av underlaget for den senere evalueringen av 

funksjonsanalysen. 

 

 

 

14. Fysiske rammebetingelser 
Gode fysiske rammebetingelser er grunnleggende viktig for at realiseringen av funksjonsanalysens ideer 

og forslag skal kunne lykkes. Med 3-lokalitetsmodellen (Tullinløkka, Bygdøy, Økern) som utgangspunkt 

for KHMs fremtidige lokaliseringsløsninger, vil det være nødvendig å finne de beste løsninger som den 

3-delte modellen kan gi. Dette innebærer både at løsningene på hver av de tre lokalitetene hver for seg 

må gjøres maksimalt gode, og at det må jobbes med å sikre god fysisk kommunikasjon og transport 

mellom de tre stedene. Både kvaliteten på arbeidslokalene i seg selv og rammebetingelsene for 

samarbeid og samspill innenfor de nye organisatoriske konstellasjonene vil måtte stå i fokus. Det vil 
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ligge en utfordring i at en betydelig større del av personalet enn i dag vil få sine arbeidsplasser på Økern. 

Det vil også ligge en utfordring i at alle seksjoner, i større eller mindre grad, vil måtte ha personale på 

flere enn en lokalitet. For noen av seksjonene (AS og SENK) vil eksisterende eller planlagte 

lokaliseringsløsninger kunne gi gode rammebetingelser for det nye samarbeidet.  

 

Det ligger et positivt utgangspunkt i at det for byggene på alle tre lokaliteter foreligger planer for 

ombygging, rehabilitering og modernisering. På kort sikt dreier dette seg om Økernbygget, hvor det i 

kommende 2-årsperiode vil foregå ombygginger og utvidelser i samsvar med KHMs 

lokaliseringsbeslutninger. Det er i det pågående prosjekteringsarbeidet svært viktig at KHM er tydelig i 

de krav som må stilles til UiO for å sikre at lokalenes funksjonalitet og arbeidsmiljø får den standarden 

de må ha. I løpet av noen få år vil det komme i gang arbeid med rehabilitering og nybygg på Bygdøy. Det 

vil i de kommende år også bli igangsatt planarbeid for totalrehabilitering av Historisk Museum. Fra 2018-

2020 ligger det til rette for at KHM kan overta de moderne administrasjonslokalene til Nasjonalmuseet 

(eller deler av disse) i Kr. Augustgate 21. Disse vil da kunne erstatte KHMs lokaler i St.Olavsgt. 29. KHM 

bør dessuten forsterke sitt krav om nødvendig rehabilitering av Fr.gt. 3, herunder utskifting av vinduer 

og installering av moderne ventilasjonsanlegg.  

 

Nevnte planer og rammebetingelser gjør det nødvendig med utarbeiding av en overordnet masterplan 

for den fremtidige plasseringen av KHMs museumsfunksjoner på de tre lokaliteter. Denne må 

samordnes med en tilsvarende parallelløpende prosess for den samlede bygningsmassen ved UiO. I 

første omgang vil en imidlertid måtte finne løsninger innenfor de bygningsmessige rammer som 

eksisterer pr. i dag, og i de nærmeste 2-3 årene fremover. 

 
Samlokalisering av nye enheter - muligheter og begrensninger i eksisterende bygningsmasse 

 

Administrasjonen (ADM) og strategisk ledelse: 

Det legges til grunn at strategisk ledelse og den del av administrasjonen som i dag er lokalisert i  

St. Olavsgt. 29, 1 og 2. etg. flytter over i Fr.gt. 3, 1. etg. - altså til de lokaler som i dag disponeres av 

Arkeologisk seksjon. De fire seksjonskonsulentene i administrasjonen som skal ha sine arbeidsoppgaver 

knyttet til de fire aktuelle fagseksjonene skal være lokalisert sammen med disse.  

 

Arkeologisk seksjon (AS): 

Gjennom «makeskifte» med administrasjonen flytter personalet ved eksisterende Arkeologisk seksjon 

fra Fr.gt. 3, 1 etg. til St.Olavsgt. 29, 1. og 2. etg. AS-personalet lokaliseres dermed sammen med 

Fornminneseksjonens personale, som i dag holder til i byggets 3. etg., samt anneks og bakgårdsbygg. 

Effekten av dette blir at hoveddelen av det faste personalet i den nye Arkeologisk seksjon 

samlokaliseres i St. Olavsgt. 29. Det etableres dermed gode rammebetingelser for de ønskede faglige 

synergier mellom de to tidligere arkeologiseksjonene. Det vil ikke desto mindre ligge praktiske og 

logistiske utfordringer i samspillet med det store prosjektpersonalet ved tidligere FS, som vil måtte ha 

sin hovedlokalisering i andre bygg (nytt leielokale etter Kr. Augustgt. 15, evt. i kombinasjon med 

lokalisering på Økern).   

 

Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK): 

De ulike delene av det nye SENK vil som hovedprinsipp kunne beholde de arealer de i dag er lokalisert i. 

Den nye seksjonen vil dermed ha sin hovedlokalisering i Fr.gt. 2 syd, 2., 3. og 4. etg. Et godt grunnlag for 
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det faglige samspillet er dermed lagt. Magasinforvalterne for den etnografiske samlingen vil ha sine 

arbeidsplasser på Økern. 

 

Seksjons for publikum og utstillinger (SPU): 

Publikums- og utstillingsseksjonen vil ha sin hovedlokalisering i Fr.gt. 2 i de lokaler nåværende UPS har 

sin hovedvirksomhet. Personalet tilknyttet forretningsdrift og skoleformidling ved Vikingskipshuset vil 

fortsatt være lokalisert i eksisterende lokaler på Bygdøy, mens Gruppe for foto vil ha sin 

hovedlokalisering i de nye og ombygde lokalene på Økern. SPU vil følgelig måtte håndtere en situasjon 

med personale på alle de tre hovedlokalitetene.  

 

Seksjon for samlingsforvaltning (SF): 

Personalet i den nye seksjon for samlingsforvaltning er i dag lokalisert både på Bygdøy, i sentrum og på 

Økern. Dette vil fortsette også i den nye organisasjonen. Gjennom flyttingen av det arkeologiske 

konserveringslaboratoriet fra «brakka» i Fr.gt. 3 (som skal rives) til de nye og ombygde lokalene på 

Økern vil imidlertid en større andel av de SF-tilsatte enn i dag ha sine arbeidsplasser på Økern. Dette kan 

gi utfordringer knyttet til internt samspill og logistikk. Det blir derfor bl.a. viktig å sikre gode løsninger 

for fysisk transport mellom de tre lokasjonene. Nye og moderniserte laboratorier samt nærhet til 

magasiner, gjenstandsmottak og REVITA-linjer vil gi betydelige arbeidsmessige fordeler.   

 

Økernbygget - administrative og funksjonelle konsekvenser 

Det foregår prosjektering for ombygging og utvidelse av KHMs lokaler på Økern. I tråd med KHM-styrets 

vedtak 13. desember 2013 samt senere presiseringer foretatt av museumsdirektøren, legger 

prosjekteringen til grunn at følgende museumsfunksjoner skal lokaliseres i det nye Økernbygget: 

 

 Alle nåværende magasiner, unntatt det som oppbevares på Sørenga og magasinene for mynt, 

medaljer, ordener og papirgjenstander/arkiv som beholder sin lokalisering i bygningene ved 

Tullinløkka.  

 Nye magasiner/for metallgjenstander (tørrmagasin), naturvitenskapelig materiale og kjøling.  

 Gjenstandsmottak for arkeologisk materiale. 

 Arkeologisk og etnografisk konservering. 

 De delene av Dokumentasjonsseksjonen som arbeider med gjenstandsmaterialet. 

 REVITA-revisjonslinjer. 

 Fornminneseksjonens større utgravningsprosjekter. 

 Arbeidsplasser for mindre og mellomstore forskningsprosjekter. 

 Kontorarbeidsplasser for fagpersonalet som arbeider i Økernbygget. 

 

Det er en viktig premiss at arealene som settes av til forskningsprosjekter primært skal gjelde lokaler for 

KHMs «røde rom», hovedsakelig seminarrom og forskerkontorer for personale som er tildelt 

forskningstid til konsentrert arbeid med ideutprøving, prosjektutvikling og kunnskapsgenerering. 

 

Det ligger en forutsetning om overtagelse av de nye leielokalene i byggets 2. etg. (kontorlokaler) fra 

årsskiftet 2013-14. I byggets underetasje og 1. etg. (magasiner og laboratorier) må det gjennomføres 

ombygginger før lokalene kan tas i bruk; det antas at disse kan overtas ved årsskiftet 2014-15. Det vil 

parallelt pågå ombyggingsarbeid for Naturhistorisk museums (NHM) nye areal i bygget. 
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En pågående intern utredning arbeider i disse dager med klargjøring av hvilke av ovennevnte funksjoner 

som de nye lokalene kan romme. En viktig premiss for dette arbeidet er de krav KHM på faglig grunnlag 

må stille til lokalenes funksjonalitet (kontortype, arbeidslinjer m.v.). Det er f.eks. sterke indikasjoner på 

at den arkeologiske prosjektvirksomheten under nåværende fornminneseksjon kun delvis vil kunne få 

plass i de nye Økernlokalene, og at nåværende leielokaler i Kr. Augustsgate 15 (leieavtale oppsagt) må 

erstattes med nye leielokaler fra årsskiftet 2013-14. Det er på den annen side rimelig sikkert at de 

øvrige seksjonene på listen over vil kunne rommes innen arealrammene som er satt for de nye 

Økernlokalene. 

 

Planene for det nye Økernlokalet innebærer at mellom en tredjedel og en halvpart av KHMs faste 

personale etterhvert vil kunne få sine arbeidsplasser i Økernbygget. Dette reiser spørsmål både når det 

gjelder behovet for personale til koordinering av byggets teknisk-administrative drift og når det gjelder 

de interne rutinene for denne, herunder også samspillet med Teknisk avdeling og NHM. Det er også 

nødvendig å finne løsninger på det omtalte behovet for god fysisk transport (varebil) mellom 

Økernbygget og KHMs øvrige lokaliteter. Det vil før sommeren bli nedsatt en intern arbeidsgruppe som 

skal utrede byggets teknisk-administrative støttefunksjoner, herunder driftsrutiner og 

samarbeidsløsninger med Teknisk avdeling/Eiendomsavdelingen og Naturhistorisk museum. 

Arbeidsgruppen skal avgi sin innstilling i løpet av høsten 2013. 

 

 

15. Implementering - oppgaver og tidsplan  
Under forutsetning av nødvendige vedtak i KHMs styre 14. juni 2013 og en vellykket prosess for 
tjenestemannsorganisasjonenes medvirkning etter dette, legges det til grunn at FA-analysens forslag, 
herunder den nye organisasjonsmodellen, iverksettes fra 1. Januar 2014. 
 
En konsekvens av dette vil være at forberedelsesarbeid for implementeringen fra 01.01.14 vil stå i fokus 
høsten 2013. Arbeidet med implementeringsforberedelsene vil bli ivaretatt av eksisterende  
FA-prosjektgruppe. 
 
Blant de saker som må forberedes er: 
 

 Nødvendige tilleggsvedtak i KHMs styre (jfr. kap. 13). 

 Utarbeiding av og/eller justering av div. interne rutiner 

 Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser for alle KHM-tilsatte. 

 Tilsetting i nyopprettede stillinger. 

 Videre spesifisering av KHMs nye teams. 

 Ny kostnadsstedstruktur. 

 Tilpasninger til administrative IT-plattformer (HR-portal, Basware, innkjøpssystem, ePhorte) 

 Justering av internweb, IT-mappestruktur, gruppemailadresser m.v. 

 Flytteplaner, evt. oppussing, møblering, skilting. 

 Vurdering av behov for overgangsordninger. 

 Utarbeiding spesifiserte tidsplaner for implementeringen 
 
Det vil bli laget en egen plan for forberedelsesarbeidet høsten 2013. Implementeringsplanen vil bli 

fremlagt KHMs styre på styremøtet i september 2013.  
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16. Evaluering 

Det er viktig at en så omfattende omorganisering som funksjonsanalysen innebærer, blir grundig 

evaluert når reformen har fått virke en viss tid. 

Det legges opp til en full evaluering av omorganiseringsprosessen og dens virkninger etter 3 år, altså 

våren 2017. Det vil bli inngått avtale med et eksternt konsulentfirma til å bistå i prosessen.  

Dette er ikke til hinder for at mindre endringer og justeringer kan foretas i perioden frem mot 

evalueringen, der dette viser seg å være hensiktsmessig. 

 

Evalueringen bør omfatte: 

1. Status for bakgrunn, mål og hensikt med omorganiseringen. 

2. Evaluering av måten omorganiseringen ble gjennomført på (trygghet og medvirkning i 

prosessen). 

3. Beskrivelse av de endringene som ble gjennomført. Evaluere effekter av flytting og/eller 

samling/endring av oppgaver og enheter. 

4. Kartlegging og analyse av ressursbruk og oppnådde resultater innenfor de områdene som er 

berørt av omorganiseringen (belyse sammenhenger mellom ressursbruk og resultater). 

5. Kartlegge effekten på arbeidsmiljøet. 

6. Kartlegging av positive og negative konsekvenser av omorganiseringen. 

7. Vurdering av ytterligere tiltak som bør iverksettes som konsekvens av evalueringen. 

Punktene i risikoanalysen foran (jfr. Kap. 13) vil også være viktige elementer som bør inngå i en slik 

evaluering. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Stillingsplan 

Visjon, misjon og kjerneverdier 

Tankesmiens sluttrapport 

Rapport fra utredning om utstillingsproduksjon 

Reglement for KHM og NHM (http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/reglmuseene.html) 
 


